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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 БАН (ИГ-БАН) провежда фундаментални и научно-приложни
изследвания, свързани с опазване на биологичното разнообразие и горските екосистеми,
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 60 проекта, които са финансирани с
помощта на рамковите програми за иновации на ЕС, Фонд „Научни изследвания“, Програма
за териториално сътрудничество INTERREG 2014-2020, Erasmus+, министерства,
ведомства, проекти, финансирани само от бюджетната субсидия на БАН и др.
Постигнатите резултати в ИГ-БАН през 2019 г. са в съответствие с неговата мисия и
приоритетите, поставени в утвърдените научни тематики в изследователския план за
периода 2017-2019 г.:
Горски екосистеми – състояние, рискови процеси и явления, опазване – установено e
въздействието на основни рискови процеси и явления (поройни прииждания на реки,
почвена ерозия, загуба на органично вещество, атмосферно замърсяване). Изследвани са
механизмите им на въздействие и степента на настъпили увреждания върху състоянието на
почвата и другите компоненти на горските екосистеми. Направена е оценка на
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потенциалния и действителен риск от ерозия във водосбора на р. Бистрица, част от
поройната р. Джерман. Потенцианият риск е оценен като „висок“ върху близо половината
от изследваната територията, а действителният – „слаб до среден“. Установените промени
в почвените свойства в изследваните противоерозионни насаждения, както и задържането
на обилни количества валежи от горската постилка, потвърждават значимата
водорегулиращата роля на създадените култури.
Направена е оценка за влиянието на промените в земеползването в крайградски
територии в пилотни обекти (общини София, Карлово и Велинград), във връзка с
капацитета на зелената инфраструктура да предоставя екосистемни услуги. Анализирани са
възможностите на горските територии да предоставят приоритетни услуги, както и ролята
им за ограничаване на концентрацията на парникови газове. Приложени са иновативни
подходи и модели при картографиране на услугите в горски екосистеми, чрез оценка на
индикатори, свързани с почвените свойства и зелената инфраструктура на избрани
територии от НП „Централен Балкан“ и община Карлово, както и за водосбора на р. Стряма,
където са установени зони от основното водно течение, които се характеризират с найвисок риск за развитие на неблагоприятни рискови процеси. Чрез използване на мъхове и
лихенизирани гъби като биомонитори, е изготвена оценка на атмосферното замърсяване в
горски екосистеми в Западни Родопи.
Разработена е теоритичната част на методика за оценка на фактори, влияещи върху
повишаване на горната граница на гората при условия на климатични промени. Приложена
е методика с интердисциплинарен характер, основана на съчетаване на изследователски
техники - дендрохронология, лесовъдство и дистанционни методи.
Адаптация на горските екосистеми към климатичните промени – създадена,
тествана и одобрена е методика за възобновяване на издънковите дъбови гори в района на
Мизия и Добруджа. Събрани са ценни и актуални данни за разнообразието, екологията и
динамиката на растеж на дъбовите гори в България. Анализирани са растежът,
производителността и устойчивостта на иглолистните култури, като са събрани данни за
ефективността на извършваните горскостопански мероприятия в тях, в зависимост от
условията, състоянито им и спецификите, при които са създадени. Идентифицирани са
добри практики за стопанисване на планинските горски екосистеми при промяна на
климата на територията на РДГ Смолян, включващи устойчиво стопанисване за
осигуряване на природосъобразна структура на горите, създаване на охранителни
вододайни зони, регулиране на пашата в горските територии, поддържане на добро
фитосанитарното състояние на горите. Прегледани и анализирани са европейски и
български законови рамки и инструменти, свързани с предоставяне на екосистемни услуги
от горите в планинските региони на страната. Изследвано е състоянието и растежа на буков
подраст на територията на УОГС Бързия и ДГС Берковица, след нанесени механични
повреди при извършени горскостопански мероприятия.
На територията на Лозенска планина са установени 27 инвазивни и 4 потенциално
инвазивни чужди видове, седем от които са силно агресивни (Acer negundo, Ailanthus
altissima, Amorpha fruticosa, Bidens frondosus, Fallopia × bohemica, Opuntia humifusa и
Robinia pseudoacacia). Изследвани са екологични и биологични характеристики на
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лазаркиня (Galium odoratum) в района на ДГС Своге; провежда се проучване на поведението
на мъждряна (Fraxinus ornus).
Машини и технологии за дърводобив на стръмни терени - проучени са възможностите
за добив на биомаса от градска среда и са определени варианти за приложение на различни
видове малки секачни машини на място в лесопарковете и градините. Изследван е
технологичния процес на дърводобив със среднометражни въжени линии: MOUNTY 4000,
KOLLER 501, VALENTINI 800, използвани при извеждането на дървесина от ветровални
площи на стръмни терени над гр. Смолян и с KOLLER 601, за добив на едра иглолистна и
широколистна дървесина в района на Осогово (ДГС Кюстендил), с SYNCROFALKE за
отгледни сечи от Общинско лесничейство гр. Копривщица. Разработена е методика за
ремонт и поддръжка на съществуваща пътна мрежа в горите, и са разгледани научно
приложни аспекти в стопанисването на съществуващите горски пътища.
Ресурсна оценка на гори и земи - изследвана е структурата на дървостои с
преобладание на мизийски бук (Fagus moesiaca) в насаждения, стопанисвани в резерват и
паркова територия в Шуменско плато; установени са зависимости за създаване на общи
средни разредни криви по височини за смърч, ела, бял бор и бук, и за естествени семенни
дендроценози от благун, зимен дъб и цер. В черборово-белборови култури на територията
на ДГС „Алабак“, Велинград, е извършен анализ на растежа, строежа и продуктивността
при конкретните условия на месторастене. Установени са закономерности в строежа по
диаметър, височина и обем на дървостои от дугласка (Pseudotsuga menziesii) в
Северозападни Родопи. Приложени са математико-статистически методи при провеждане
на инвентаризация на издънкови дъбови гори в пробни площи в ДГС Карлово и ПП Витоша.
Обоснован е метод за извеждане на пазарната стойност на горски имоти на база на
пазарни цени за строителени терени и наеми за сгради чрез прилагане метода на Вайман,
подходящ за условията на България, чрез извеждане на пазарната стойност на горската земя
от пазарната статистика за селскостопанските земи.
Дървесни видове, генотипове и технологии за ускоряване производството на биомаса
и качествена дървесина, за подобряване ландшафта и опазване на околната среда –
провеждани са дългосрочни и комплексни проучвания върху продуктивността и
устойчивостта на насаждения от различни произходи на дугласка от Северна Америка,
създадени по северните склонове на Рила. Установена е висока степен на вариране при
растежните показатели между отделните произходи, като са идентифицирани найпродуктивните от тях за създаване на нови устойчиви гори. Изследвани са основни
биометрични параметри и биомаса на кореновите системи на двугодишни фиданки от черна
топола (Populus nigra), растящи при различни варианти на растежен простор. Анализирани
са връзките и отношенията между параметрите на кореновата система и показателите
диаметър в основата на фиданката, височина на стъблото, биомаса и площ на листата, както
и тяхната жизненост. Изпитан е ефектът от използването на различни дози утаечни
субстанции от отпадни вoди върху основни биометрични и фотосинтетични параметри в
ранен етап от развитието на фиданки от бяла върба (Salix alba). Проведените физиологични
измервания демонстрират значим ефект от страна на добавените утаечни субстанции върху
нетната фотосинтетична активност.
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Проучено е влиянието на клона и вида на субстрата върху състоянието, растежа по
височина и диаметър и физиологичните показатели - интензивност на фотосинтезата и
транспирацията, ефективност на използване на водата при четири хибридни тополови клона
– “BL”, “Agathe”, 45/51 и 37/61. Установени са статистически значими разлики между
отделните клонове по отношение на растежните показатели диаметър на кореновата шийка
и височина на фиданките, отглеждани в почвен субстрат.
Разширен и задълбочен е анализът за влиянието на гъстотата, клона и възрастта върху
продукцията на дървесна биомаса от два клона евроамериканска хибридна топола ‘Agathe’
и ‘Guardi’ в условията на ДГС Струмяни чрез анализ на информация, свързана с динамиката
на хидро-метеорологичните условия в района на изследване, през периода 2013-2017 г., и е
включен анализ на показателя брой пънни издънки. Изследвана е биопродуктивността и
качеството на почвите в крайречни горски култури, стопанисвани като агролесовъдски
системи като е установено подобряване на качеството на почвеното органично вещество и
повишаване на неговото количество вследствие прилагане на агролесовъдски практики в
култури от тополи (Populus sp.) по поречието на р. Дунав. Установено е подобряване на
качеството на почвеното органично вещество вследствие прилагане на агролесовъдски
практики в култури от тополи от бяла акация (Robinia pseudoacacia). Извършени са
основните биометрични измервания за отчитане прираста по височина, диаметър и
продуктивност на културите от полусибсови потомства на три клона бяла акация (Roszin
Varga, Tsarevets и Karaisen) на възраст 11 години. Направен е сравнителен анализ на
динамиката на растежните показатели на културите от полусибсовите потомства от три
клона бяла акация за периода 2015-2019.
Определени са морфологичната изменчивост и диференциация на плодове, съплодия
и листа на източен платан Platanus orientalis в крайречни съобщества в Южна България.
Описани са две форми по напукване на кората – форма с гладка f. laevis и форма с напукана
кора f. rimosa, които се срещат и у нас. Изследвани са инвазивни дървесни и храстови
видове в урбанизирани територии, откроявайки най-широко застъпените от тях - Acer
negundo, Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia.
Лесозащитни проблеми в боровите гори на България, подложени на натиск от
абиотични и биотични фактори – проучени са биологията и екологията на основния
вредител в боровите гори - борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa). Определена е
ролята на хищниците като регулатори на числеността на вредителя от землищата на 40
населени места на територията на 27 горски стопанства, разположени в целия ареал на
боровата процесионка в България. Установени са зоната и темпа на експанзия на вредителя
за периода 1995-2017 г. Проследена е динамиката на излюпване на гъсениците на лятна
фенологична раса на вредителя в лабораторни условия. Изследвана е долихоподидната
фауна на територията на Чирпанска кория „Ягач“.
Установено е намаляване на интензивността на съхненето на боровите култури в
България, в резултат на нападения от корояди. Основната причина за това, е затихването на
каламитета на върховия корояд. В района на ДЛС Арамлиец и ДГС Ихтиман силни
нападения от насекомни вредители са регистрирани само в иглолистните гори. Приложен е
иновативни подход за оценка на здравословното състояние на иглолистните култури чрез
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използване на безпилотна летателна система „eBee SQ“, оборудвана с мултиспектрална
камера „Parrot SEQUOIA“ и наземна верификация на причинителите на повреди.
Видовият състав и разпространението на гъбни патогени от род Dothistroma,
причиняващи повреди по иглиците на местни и интродуцирани видове от род Pinus, са
проучени в иглолистни култури на територията на Югозападна България. Установено е
силно развитие наинвазивни гъбни патогени Diplodia sapinea, Dothistoma septosporum и
Cyclaneusma minus. Категоризирана е чувствителността на различни иглолистни видове към
патогените и е оценен неблагоприятният ефект, който причиняват на засегнати дървета. В
лабораторни условия са идентифицирани мицелни култури на патогена Cryphonectria
parasitica, чрез изслредване на вегетативната им съвместимост с известни европейски
щамове. Изследваните щамовете на патогена от района на Източни Родопи, Дупница,
Брежани, Огражден са определени като EU12, Петрохан EU10 и Беласица с EU5.
Изследвано е въздействието на вълка (Canis lupus L.) върху популациите на копитния
дивеч и взаимодействието му с други едри хищници в северния дял на Калоферска Стара
планина. Проучено е влиянието на екологичните условия върху динамиката на числеността
и темпа на увеличаване размера и теглото на дивата свиня (Sus scrofa) в България.
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 подобра 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: (а) 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; (б)
съществуващият капацитет и потенциал на научните организации; (в) световните
тенденции и приоритетите на ЕС. На тази основа главните научни, фундаментални и
научно-приложни приоритетни направления до 2030 г. са: (1) съвременни енергийни
източници и енергийно ефективни технологии (2) мехатроника и чисти технологии; (3)
здраве и качество на живот, превенция, ранна диагностика и терапия, зелени, сини и
екотехнологии, биотехнологии, екохрани; (4) опазване на околната среда, екологичен
мониторинг, оползотворяване на суровини и биоресурси, пречистващи и безотпадни
технологии; (5) материалознание, нано и квантови технологии; (6) информационни и
комуникационни технологии; (7) национална идентичност и развитие, социалноикономическо развитие и управление.
Съществено място в дейността на ИГ-БАН заемат изследванията, които имат
отношение към програмите за устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на
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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.
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 инициативи ERA-NETs
и други подобни инициативи.
Постигнатите научни резултати за 2019 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
компонентите на горските екосистеми и е извършен анализ на замърсители и основни
характеристики, вкл. оценка на прираста и здравословното състояние на дървесната
растителност, химични и физични свойства на почвите, количества на химични елементи в
листната маса, определяне на замърсители.
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 изследвания.
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
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решения в съответствие със спецификите на видовете и предназначението на моделите за
изпълнение на приоритетна ос биологични ресурси и биотехнологии.
Във връзка с приоритетна ос здраве и качество на живот, е проведен стандартизиран
автоматизиран широкомащабен мониторинг на атипични фенологии на европейския
уртикарен вид борова процесионка, при разширяване на ареала ѝ в резултат на климатични
изменения, в две отдалечени области (Франция и България) и е изследвана алергичната
чувствителност на служители в горски стопанства към този вредител.
За засилване на интереса на младите хора към научно-изследователска кариера,
което е един от приоритетите на НСРНИ, в ИГ-БАН се изпълняват пет проекта на млади
учени и докторанти по програма „Млади учени и докторанти (2017-2019)“ и по НП „Млади
учени и постдокторанти (2019)“, 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 на страната.
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 и глобализация на икономиката,
управлението на горските ресурси в полза на обществото е първостепенен
интердисциплинарен проблем, изискващ всестранно познаване на проблемите и съвместна
оценка на влияещите фактори.
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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:
 изследване на горски екосистеми - състояние, рискови процеси и явления, опазване,
и адаптацията им към климатичните промени. Разработени са основни принципи и
методични подходи за създаване на нови гори и защитни съоръжения и дейности,
допринасящи съществено за опазване на населени места, земеделски земи, източници на
питейна вода. 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
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(МЗХГ), Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и нейните регионални структури (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 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”, УАСГ, 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.
Създадени са контакти с Националния Университет Chungbuk в Южна Корея.
Реализирано е посещение в Южна Корея за проучване на опита ѝ в залесяването и добрите
практики на нейната горска социална политика. Изпълнен е успешен проект с Institute
National de la Recherche Agronimique (INRA, France) при провеждане на стандартизиран
автоматизиран широкомащабен мониторинг на атипични фенологии на европейския
уртикарен вид борова процесионка при разширяване на ареала ѝ в резултат на климатични
изменения в две отдалечени области (Франция и България). 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.
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; НЕК по селскостопански науки към ФНИ;
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, програма ERA-NET; програми Erasmus+ и
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COST на ЕС, генетични ресурси от горскодървесни видове в Европа (EUFROGEN),
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 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 анализ на състоянието да почвата във връзка с протичащите ерозионни
процеси у нас и риска от поройни приижадания (проф. дн И. Маринов). Определeни са
лесовъдско обосновани системи за стопанисване на издънкови дъбови гори на територията
на Северно-централно държавно предприятие ДП Габрово (доц. д-р Г. Попов).
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). Изследването е насочено към разработване на клоново-специфични
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алометрични модели за изчисляване на надземната дървесна маса на клонове на Paulownia
tomentosa и P. elongata × fortunei, растящи в условията на преходен средиземноморски
климат в Югозападна България. Изготвена е сравнителна оценка на количеството
абсолютно суха биомаса, продуцирана от клон „Сребърна” и „Царевец” на бялата акация и
на клонове черна топола (Populus × euramericana (Dode) Guinier) ‘Agathe F’ и ‘Guardi’). За
първи път у нас са внесени два клона топола от Италия: Populus × euramericana AF8 и
Populus × euramericana AF18 за проучване на тяхната биопродуктивност.
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 (доц. 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).
Изготвен е план за възстановяване на частично увредени природни местообитания,
включително извънзащитени зони, съгласно Доклад за ОВОС за изграждане на газопровод
„Южен поток натериторията на Република България” съдържащ приложените в Доклада за
оценка на степента на въздействие (ДОСВ) примерни методики за различните хабитати за
нуждите на проект „Разширение на газопреносна инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД
паралелно на северния (Магистрален) газопровод (гл. ас. д-р М. Божилова).
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 2019 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. Извършено е заснемане на
нападнати от насекомни вредители гори с помощта на безпилотна летална система eBee SQ,
оборудвана с мултиспектрална камера Parrot SEQUOIA (проф. дн Г. Георгиев).
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.
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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: доц. 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.
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 извършен анализ на състоянието и се проучват причините за
деградация на почвените ресурси в горски екосистеми. Анализирани са щетите, свързани с
разпространението и възобновяването на дървесните видове, биоразнообразието,
здравословното състояние и растежа на горските екосистеми, в резултат на наблюдаваните
климатични промени.
Експертите на ИГ-БАН участват в изпълнението на проекти, финансирани от
министерства по различни програми и механизми. Четири проекта са финансирани от
структурите на МОСВ – ПУДООС и ИАОС. Разработен е „Национален отчетен план за
горите, включващ определяне на референтното ниво на горите на България за периода 20212025 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). Изготвена е Национална инвентаризация на емисиите на
парникови газове от секторите ЗПЗГС и „Киото протокола“, включваща събиране на
необходимите входни данни, ревизиране на методите и емисионните фактори, извършване
на подобрения, съгласно препоръките от проверките на Националната система и
изчисляване на емисиите на парникови газове.
Събрани, анализирани и оценени са данните за горите с цел прилагане на Gain-Loss
метода (базиран на баланса между прихода и разхода на въглерод), и е разработен нов
изчислителен модел за изчисляване на емисиите от сектор „Земеползване, промяна в
земеползването и горско стопанство (ЗПЗГС) (ръководител: проф. д-р М. Жиянски).
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 четири иглолистни (Pinus sylvestris, Pinus nigra, Picea abies и Abies alba)
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и осем 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).
Извършен е 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). Извършена е верификация и са изготвени оценки на
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.
Екип от Институт за гората взе участие във втората успешна мисия до Антарктида, в
изпълнение на проект “Биомониторинг на състоянието на компоненти от полярни
екосистеми на о-в Ливингстън в условията на глобални промени” (ръководител: проф. д-р
М. Жиянски).
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019 г.
Съгласно приетия от Научния съвет научно-изследователски план на ИГ-БАН през
2019 г. са разработвани 63 проекта (48 за 2018 г.; 42 за 2017), от които: 17 проекта,
финансирани от Фонд “Научни изследвания”; 17 проекта финансирани от министерства и
други ведомства; 8 проекта, съгласно вътрешно-институционалните договори по бюджетна
субсидия от БАН и ЕБР; 3 проекта по програмата за мобилност Erasmus+ (Франция, Италия,
Испания) и 1 проект по програма Erasmus+: Capacity-building in Higher Education, 13 COST
Actions финансирани от ЕС; 3 проекта финансирани от други европейски и международни
програми и фондове (INTRREG Greece-Bulgaria Bulgaria-Serbia), 1 – от частна фирма.
Седем 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 12 са разработвани през
2019 г., а в края на 2019 г. са спечелени нови 5 проекта, в 3 от които ИГ-БАН е водеща
организация. Експерти от ИГ-БАН са включени с лично участие при изпълнението на
четири външни проекта, финансирани от ФНИ.
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Проекти, финансирани от други национални фондове (без ФНИ), договори с министерства
и други ведомства – 17 (от тях 1, финансирани от ПУДООС; 4 – от ИАОС; 8 проекта – от
МОН: 2 - по ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни
явления и природни бедствия“, 2 - по Програмата на БАН за подпомагане на млади учени и
докторанти, и 4 – НП Млади учени и пост-докторанти), 2 проекта са финансирани от
Държавните горски предприятия към МЗХГ, 1 – с Агробиоинститут и 1 – със Софийски
университ.
Проекти съгласно вътрешно-институционални договори (финансирани от бюджетна
субсидия) – 8, от които 7 - изпълнявани съгласно тематичния план на ИГ-БАН за периода
2017-2019 г.) и 1 по ЕБР България - Румъния.
Проекти, финансирани от Рамкови програми на ЕС в областта на НИРД - участия на
експерти в 13 COST акции и 4 по програма Erasmus+.
Проекти, финансирани от други европейски и международни програми и фондове – 3,
финансирани от програмите за трансгранично сътрудничество INTERREG ГърцияБългария и INTERREG България-Сърбия и един, финансиран от ЕС - Enhancing Resilience
of urban ecosystems through green infrastructure (EnRoute).
Проекти, финансирани от български фирми – 1 - Услуги по изготвяне на План за
възстановяване на частично увредени природни местообитания, включително извън
защитени зони, съгласно Доклад за ОВОС за изграждане на газопровод „Южен поток на
територията на Република България” за нуждите на проект „Разширение на газопреносна
инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
През 2019 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 по Хоризонт
2020, университети и международни фондове, за експертни оценки по поръчки на
министерства и др.
А. Публикационна дейност през 2019 г.
Общият брой на отчетените публикации (научни и научно-популярни) през 2019 г.,
по данни от системата SONIX, е 180 (189 за 2018 г.; 117 за 2017 г.). От тях излезли от печат
научни публикации и доклади - 122, приети за печат - 20, излезли от печат научнопопулярни публикации и книги – 35, приети за печат – 3 (табл. 1 и 2).
Таблица 1. Справка за публикационната дейност на Институт за гората - БАН през 2019 г.
Видове публикации
Публикувани
Под печат
Общо
Статии в списания с WoS IF в т.ч.
17
4
21
Q1
5
1
6
Q2
2
1
3
Q3
2
2
4
Q4
8
8
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Статии в списания със SJR
Статии в списания с WoS IF или
SCOPUS SJR - общо
Статии в списания в WoS и Scopus, но
без IF и SJR
Неиндексирани вкл. в сборници
Монографии
Научно-популярни
Общо

4

-

4

21

4

25

14

6

19

87
3
35
160

10
3
20

97
38
180

Таблица 2. Справка за публикационната дейност на ИГ-БАН в периода 2017-2019 г.
WoS и SCOPUS
Година

общо
излезли

2019
2018
2017

180
189
116

35
32
30

под
печат
10
4
3

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

научно-популярни
статии и книги
излезли

под
печат

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 25, от които 20% са
публикувани в реномирани международни списания с импакт фактор в Q1, не оглавяващи
ранглистата (Web of Science):
Stankova T., Gyuleva V., Kalmukov K., Popov E., Pérez-Cruzado C., Glushkova M., Dimitrov D. N., Dimitrova
P., Hristova H., Andonova E. 2019. Effect of spacing, parental genotype and harvesting cycle on biomass
production in two half-sib progenies of Robinia pseudoacacia L., Oxford University Press, 2019,
DOI:10.1093/forestry/cpz039. Forestry: An International Journal of Forest Research, JCR-IF: 2.876
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, K. Adamčíková, S. Markovskaja, N.
Mesanza, K. Davydenko, P. Capretti, B. Scanu, P. Gonthier, P. Tsopelas, J. Martín-García, C. MoralesRodríguez, A. Lehtijärvi, T. Doğmuş, T. Oszako, J. A. Nowakowska, H. Bragança, M. Fernández-Fernández,
J. Hantula, J.J. Díez. 2019. Potential interactions beween invasive Fusarium circinatum and other pine
pathogens in Europe., Forests, 11, 1, MDPI, ISSN:1999-4907, 1-32. Forests, JCR-IF: 2.116
Fernández-Fernández, M., P. Naves, D.L. Musolin, A.V. Selikhovkin, M. Cleary, D. Chira, M. Paraschiv, T.R.
Gordon, A. Solla, I. Papazova-Anakieva, T. Drenkhan, M. Georgieva, A. Altunisik, C. Morales, M.
Tabaković-Tošić, D.N. Avtzis, G. Georgiev, D. Doychev, S. Nacheski, T. Trestic, M. Elvira-Recuenco, J.J.
Diez, J. Witzell. 2019. Pitch canker disease and insects: Regional risks, environmental regulation and practical
management options. Forests, 10, 8, MDPI Open Access Publishing, 2019, ISSN:1999-4907,
DOI:https://doi.org/10.3390/f10080649, 1-34.
Lozanova, L., Zhiyanski, M., Vanguelova, E., Doncheva, Sv., Marinov, M., Lazarova, S. 2019. Root traits in two
contrasting forest ecosystems natural European beech forests and Douglas fir plantations in Bulgaria. Forests,
10, 1123, MDPI, 2019, DOI:doi:10.3390/f10121123, 2-17.
Vainio, E.J., H. Bragança, M. Cleary, G. Fourie, M. Georgieva, L. Ghelardini, S. Hannunen, R. Ioos, J. Martín-García,
P. Martínez-Álvarez, M. Mullett, T. Oszako, I. Papazova-Anakieva, B. Piškur, C. Romeralo, A.V. Sanz-Ros,
E.T. Steenkamp, K. Tubby, M.J. Wingfield, J. J. Diez. Sampling and detection strategies for the Pine Pitch
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Canker (PPC) disease pathogen Fusarium circinatum in Europe. Forests, 10, 9, MDPI Open Access Publishing,
2019, DOI:doi.org/10.3390/f10090723, 1-28. Forests, JCR-IF: 2.116
Stankova T. V., Diéguez-Aranda U. 2019. Dynamic structural stand density management diagrams for even-aged
natural stands and plantations. Forest Ecology and Management, 458, Elsevier, 2020,
DOI:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117733, SJR (Scopus):1.43, (под печат). Forest Ecology and
Management (JCR-IF: 3.126)

Учени от Институт за гората са публикували в списанията BioOne Complete (IF:1.495);
Plant Biosystems (1.390); Acta Zoologica Bulgarica (IF: 0.310) и др. През 2019 г., броят на
публикациите без рефериране и индексиране, според справка в SONIX, е 97 (от тях 10 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 2019 г., в списък,
генериран от системата SONIX, са 519 бр. (414 през 2018 г.; 508 през 2017 г.). Броят на
цитираните публикации е 259. От откритите цитирания, 170 са в са в издания, реферирани
в WoS и Scopus.
Б. Експертна и консултантска дейност
През 2019 г. експерти от ИГ-БАН са взели участие в изготвяне на национални
документи от стратегическо значение - Изработване на проект за изменение и допълнение
на наредба №8 за сечите в България и Изменение на Наредба за изисквания към дървесината
за отопление, Наредба №12 за защита на горските територии от болести, вредители и други
повреди, с възложител ИАГ-МЗХГ. Взето е участие в Национална междуведомствена
работна група за инвазивни чужди видове и работна група за изготвяне на Закон за
изменение и допълнение на Закона за лечебните растения, с възложител МОСВ.
От Института са участвали 12 специалисти в работата на 30 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 4 експертизи в помощ на институции.
През годината са изготвени и писмено представени 91 рецензии и становища, вкл. за
научни степени и академични длъжности, експертизи, концепции, програми, прогнози,
консултации. Изготвени са 16 рецензии и становища по ЗРАСРБ, предадени са 75
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 – iForest,
Folia oecologica, Austrian Journal of Forest Research, Biologia, Silva Balcanica, Forestry Ideas,
Environmental Geochemistry and Health, Forests, Forestry, Journal of Environmental
Radioactivity, Acta Zoologica Bulgarica, One ecosystem, 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 2019 г. се поддържа
интернет-страница на Институт за гората: www.fri.bas.bg, която е класирана в топ 5 на „Найдобрите сайтове на научни институти в БАН“ от сп. Българска наука (https://nauka.bg/naj-
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dobria-site-na-ban/). Web-страницата на ИГ-БАН представя новости, свързани с научноизследователската 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.
През 2019 г. всички мероприятия, които Институт за гората организира или бе
участних, бяха свързани със значимото събитие „150 години от основаването на Българска
академия на науките“.
На 11-12 април 2019 г., Институт за гората проведе традиционния си IX-ти Научен
семинар, посветен на 150 години Българска академия на науките, 80 години от
рождението на чл. кор. Боян Роснев и Седмица на гората. Семинарът бе организиран
съвместно със секция „Лесотехнически науки“ към СУБ и Съюз на лесовъдите в България.
Представени бяха научни изследвания и научно-приложните разработки на докторантите и
младите учени, както и на интердисциплинарните изследвания, изпълнявани от учените в
ИГ-БАН, които допринасят съществено за развитието на горската наука и за управлението
на горите и горското стопанство и горската екология. На семинара бе представена ННП
„Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни
бедствия“ с цел популяризиране на научно-изследователската дейност.
На 22.04.2019 г. по повод Ден на земята, отбелязан под мотото “150 години
Българска академия на науките – 150 засадени дръвчета”, в Комплекса на БАН е
проведено съвместно залесяване на парковата част, в което участваха служителите от ИГБАН и НИГГГ-БАН.
На 30.09.2019 г. в Институт за гората се проведе научен семинар „Ден на отворените
врати в Институт за гората“ под мотото „БАН представя своите институти“ и „150 години
от основаването на Българска академия на науките“. Представени бяха значими научни и
научно-приложни достижения, постигнати в изследователската дейност на учените от ИГБАН, както и издаден „Сборник с доклади 150 години Българска академия на науките“
и „80 години от рождението на чл. кор. Боян Роснев“.
По повод 150 години от създаването на БАН, Институт за гората представи постигнати
значими достижения на Изложбата 150 години БАН, която бе открита през месец октомври.
В Опитна база по иглолистните гори гр. Велинград започна изграждането на музейна
сбирка (с посетителски мултимедиен интерактивен кабинет), представяща историята и
настоящето на Института и горското стопанство в района и възможности за опазване и
използване на горските ресурси.
На 2-3.12.2019 г. Институтът организира Междинна международна конференция по
проект FOREST, на която са представени напредъкът и основните резултати от
изпълнението на проекта. През 2019 г. 38 учени и докторанти от ИГ-БАН (45 за 2018 г.;
30 за 2017 г.; 28 за 2016 г.) са изнесли 105 доклада (140 за 2018 г. 58 за 2017 г.),
самостоятелно или в съавторство, и са участвали в 42 международни и национални
научни конференции (37 за 2018 г.; 27 за 2017 г.), от тях 14 (11 за 2018 г.; 11 за 2017 г.) са
в чужбина (Австрия, Белгия, Дания, Италия, Сърбия, Франция, Южна Корея и др.).
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2.1. Значими научни постижения
2.1.1 Изяснен е комплексът от биотични фактори, регулиращи популационната плътност на
най-опасния вредител в иглолистните гори – боровата процесионка (Thaumetopoea
pityocampa) (Lepidoptera: Notodontidae), включващ 3 вида патогени и 11 вида паразитоиди
по яйцата, ларвите и какавидите на вредителя. Установени са нови за науката трофични
връзки на гостоприемника с яйчния паразитоид Eupelmus vladimiri (Hymenoptera:
Eupelmidae), с патогените Beauveria pseudobassiana, B. varroae и Purpureocillium lilacinum
(Ascomycota: Hypocreales) и с хиперпаразитната гъба Syspastospora parasitica по
B. pseudobassiana и B. varroae. Определени са посоките и темповете на разширяване на
ареала на боровата процесионка и е установено регионалното разпространение на двете
фенологични форми – лятна (ранна) и зимна (късна), което е от изключително значение за
оптимизиране на борбата с вредителя в страната. От сем. Lonchaeidae (Diptera: Brachycera)
е съобщен нов вид за фауната на Балканския полуостров и Черна гора (Lonchaea affinis) и 2
нови вида за фауната на България (Lonchaea peregrina и Silba fumos), а от сем. Buprestidae
(Coleoptera) – нов вид за фауната на Република Северна Македония (Sphenoptera cuprina
cuprina) (чл. кор. Пламен Мирчев и кол.).

Фиг. 1. Нова за науката трофична връзка между Syspastospora parasitica и Beauveria pseudobassiana

2.1.2. Изяснена е ролята на основни фактори на средата (абиотични, биотични и
антропогенни) в полярни екосистеми от района на о-в Ливингстън. Анализирани са основни
физико-химични и микробиологични характеристики на почвите в полярния биом под
влиянието на преноса на токсични елементи и радионуклиди на далечни разстояния.
Направена е морфологична характеристика на Антарктическите органогенни почви,
повлияни от гнездящите там птици. Предложена е основа за изграждане на мрежа за
системен биомониторинг на компоненти на полярни екосистеми от района на о-в
Ливингстън (проф. д-р Мглена Жиянски и кол.).
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Фиг. 2. Изследване на абиотични, биотични и антропогенни фактори на средата в полярни
екосистеми от района на о-в Ливингстън

2.1.3. Изяснени са биоекологичните и климатични характеристики на насажденията от
обикновения бук (Fagus sylvatica L.) в най-обширния горски комплекс по северните
склонове на Стара планина. Според реакцията на вида към температурните и влажностни
условия, горите са диференцирани в две категории: високопланински букови гори,
индиферентни към валежите, но със силна зависимост от температурните условия през
месеците май и август; нископланински букови гори, при които лимитираща роля играят
количеството на валежите през топлата част от годината (юни-септември). Установена е
височинната граница, разделяща двата типа букови гори на около 1100 m надм. в. Новата
научна информация е принос за изясняването на адаптивните способности на обикновения
бук към екологичните условия и се явява отправна точка за изясняване на бъдещите реакции
на буковите гори към климатични промени (гл. ас. д-р Димитър Димитров).
⃝ Раковица ⃝ Белоградчик ⃝ Чупрене ⃝ УОГС Петрохан ⃝ Рибарица ⃝ Троян ⃝ Черни Осъм ⃝ Габрово ⃝ Плачковци ⃝ Буйновци
⃝ Чипровци ⃝ Говежда ⃝ Берковица ⃝ х. Петрохан ⃝ Витиня ⃝ Етрополе ⃝ Тетевен ⃝ х. Чучул ⃝ х. Дерменка ⃝ Априлци
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Фиг. 3. Изменение на средна широчина на прирастовите серии при различни надморски височини
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2.2. Значими научно-приложни постижения
2.2.1 Апробиран е иновативен метод за дистанционно наблюдение на горски насаждения
чрез използване на безпилотна летателна система, оборудвана с мултиспектрална камера,
осигуряваща изображения в четири канала на електромагнитния спектър и стандартен RGB
канал. Оценката на здравословното състояние е извършена на основата на вегетационен
индекс NDVI (Normalised Difference Vegetation Index), получен чрез цифрово смесване на
изображения в червения и близкия до инфрачервения диапазон, с последваща теренна
верификация за определяне на увреждащите фактори. Изчислени са темповете на
разширение на короядните огнища на най-опасния насекомен вредител (Ips typographus) в
два резервата в Западна Стара планина („Горната кория“ и „Чупрене“) и е направена
прогноза за съхненето на смърча (Picea abies) чрез изчертаване на полигони в ГИС от
заснетите изображения и ортофотоснимки (проф. дн Георги Георгиев и кол.).

Фиг. 4. Изображение на разширяващо се короядно огнище в RGB формат

2.2.2. Изготвен е модел за възникване и разпространение на горски пожари, които са едно
от очакваните проявления на затоплянето на климата. Приложен е интегриран подход за
оценка на пожарната опасност и планиране на превантивни мероприятия, който ще намали
нивото на пожарния риск в най-уязвимите горски екосистеми в района на
Средиземноморието (проф. дн Христо Цаков и кол.).
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Фиг. 5. Тримерен изглед, представен със софтуерен продукт MkBGFire, представящ разпространение
на пожара (червен цвят), трева (зелен), вода (син), бор (високи стълбове), дъб (стълбове вляво),
червени клетки в центъра - началните точки (огнищата) на пожара.

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 2019 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 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 2019 г., специалисти от различните научни структурни
звена на ИГ-БАН са участвали индивидуално или в рамките на колективи в разработването
на общо 26 международни проекта: по рамкови програми на ЕС – 24 проекта, от които 4
по програмата Erasmus+ и 17 COSTActions; 1 по програма ESPON 2020, 1 - The European
Commission, 1 – по програма INTERREG V-A Greece-Bulgaria, по други европейски и
международни програми и фондове – 2 проекта.
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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 (доц. д-р М.
Георгиева).
3. Европейска програма за мобилност Erasmus+ между България и Франция (20142021) BG SOFIA30 – FBESANCO01 (проф. д-р М. Соколовска).
4. Европейска програма за мобилност Erasmus+ между България и Испания (20142921) BG SOFIA30 – ESANTAG01 (доц. д-р Т. Станкова).
5. Европейска програма за мобилност Erasmus+: Capacity-building in Higher Education
(проф. дн И. Маринов).
6. Европейска програма за мобилност Erasmus+ между България и Италия (2014-2921)
BG SOFIA30 – IL-AQUIL01 (проф. д-р М. Жиянски).
7. COST TU1401 Renewable energy and landscape quality (RELY) (гл. ас. д-р В. Качова).
8. COST Action FP1401 A global network of nurseries as early warning system against
alien tree pests (Global Warning) (доц. д-р М. Георгиева).
9. COST Action FP1402 Basis of structural timber design - from research to
standards(проф. дн С. Глушков).
10. COST Action FP1404 Fire safe use of bio-based building products (гл. ас. д-р
С. Маджов).
11. COST Action FP1406 Pine pitch canker – strategies for management of Gibberella
circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH) (доц. д-р М. Георгиева, доц. д-р
И. Цветков).
12. COST Action CA15226 Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO) (доц.
д-р Г. Хинков).
13. 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).
14. COST Action CA16219 Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural
ecosystems monitoring (доц. д-р И. Цветков).
15. 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).
16. COST Action CA17133 Implementing nature based solutions for creating a resourceful
circular city (проф. д-р М. Жиянски, гл. ас. д-р Мариам Божилова).
17. COST Action CA 18134 “Genomic Biodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems”
18. COST Action СА 18135 “Fire in the Earth System: Science & Society”
19. COST Action CA18207 “Biodiversity Of Temperate forest Taxa Orienting
Management Sustainability by Unifying Perspectives”
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
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проектите по ЕБР, нови договори по програмата Еразъм+, както и активно участие в COST
Action и международните научни мрежи.
През отчетния период бяха осъществени командировки от учени за участие в различни
научни прояви: конгреси, конференции, симпозиуми, работни съвещания изнасяне на
лекции в 15 европейски страни (Австрия, Италия, Полша, Белгия, Чехия, Сърбия, Северна
Македония, Франция, Южна Корея и др.).
Гости на Института по различни поводи са посетили учени: от Италия (1)
финансирани по програма Erasmus+; Австрия и Франция (8), финансирани от ФНИ по
проекти за двустранно сътрудничество България-Франция, България-Австрия и БългарияРусия. Гостуващите учени участваха в теренни изследвания на територията на страната, в
работните срещи по проектите и изнесоха лекции на различни тематики.
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 Франция (RILA
Project) приключи проект за провеждане стандартизиран автоматизиран широкомащабен
мониторинг на атипични фенологии на европейския уртикарен вид борова процесионка при
разширяване на ареала й в резултат на климатични изменения в две отдалечени области
(Франция и България) (чл. кор. П. Мирчев). Започна изпърнението на два международн
проекта по програмата за двустранно сътрудничество България и Русия (проф. д-р М.
Жиянски и доц. д-р М. Глушкова)
3.3. Значими международно финансирани проекти
През 2019 г. част от експертите на ИГ-БАН бяха включени в разработването на
проекти, финансиран по програма на ЕС: Enhancing Resilience of urban ecosystems through
green infrastructure (EnRoute) за оценка и картиране на регулиращи екосистемни услуги,
предоставяни от зелени инфраструктури в градски екосистеми (проф. д-р М. Жиянски и
кол.). Изпълнява се 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
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територията на РДГ Кърджали е проведен мониторинг върху най-опасните насекомни
вредители в горите. 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. Заснети са
нападнати от насекомни вредители гори с помощта на безпилотна летална система eBee SQ,
оборудвана с мултиспектрална камера „Parrot SEQUOIA“.
През 2019 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. (доц. 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 януари 2019 г. ИГ-БАН получи положителни оценки от НАОА на програмните
акредитации за ОНС „доктор“ по четири докторски програми: Горски култури, селекция и
семепроизводство, Лесоустройство и таксация, Лесовъдство (вкл. Дендрология),
Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите.
През 2019 г. в ИГ-БАН са се обучавали 14 докторанта (11 за 2018 г.; 15 за 2017 г.), от
които: 4 редовно обучение (4 за 2018 г.; 5 за 2017 г.), 5 задочно обучение (3 за 2018 г.; 4 за
2017 г.) и 5 на самостоятелна подготовка (4 за 2018 г.; 6 за 2017 г.). От общия брой
докторанти в Института, 6 са жени (около 50%). През 2019 г. са зачислени 4-ма нови
докторанта: един редовно обучение (по научна специалност Леовъдство вкл. Денрология),
един задочно обучение (научната специалност Горски култури, селекция и
семепроизводство), и двама на самостоятелна подготовка (един по научната
специалност Горски култури, селекция и семепроизводство и един - Лесоустройство и
таксация). През отчетната година са защитили 2 докторанта по научната специалност
Екология и опазване на екосистемите и Горски култури, селекция е семепроизводство. През
годината са отчислени 2 докторанта с право на защита. Учени от Института са научни
ръководители на докторанти от други институти на БАН (1 докторант от ИБЕИ).
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На редовната сесия за учебната 2019-2020 г. бяха обявени 3 конкурса за редовни
докторанти по научните специалности Почвознание, Лесоустройство и таксация и Горски
култури, селекция и семепроизводство. Институтът има висок научен потенциал и
необходимата материална база, за да обучава докторанти и от трите форми на подготовка.
Под ръководството на доц. д-р Груд Попов през периода 7-9.10.2019 г. в ИГ-БАН бе
проведен специализиран курс за обучение „Устойчиво управление на горите в
България“ към ЦО на БАН, който беше посетен от докторанти и учени от Института.
В периода 28-30.08.2019 г. в КК Боровец се проведе Втори интердисциплинарен
докторантски форум, който бе организиран от ЦО на БАН по случай 150 години Българска
академия на науките. Във форума успешно се представиха 6 докторанта от Институт за
гората, като зад. докторант Севдалин Белилов бе отличен с Първа награда в конкурса за
най-добре представен постер. Редовен докторант Ева Фирипова получи награда за
представения постер на Международния екологичен семинар, организиран от ИБЕИ.
В програмата за подпомагане на млади учени и докторанти успешно бе завършен
проект „Проучване на патогеността на комплекс от гъбни патогени, причиняващи повреди
върху видове от род Pinus в Южна България“ (зад. докторант С. Хлебарска). С помощта на
полученото финансиране са осъществени теренни изседвания и лабораторни проучвания
като са установени нови за България гъбни патогени Dothistroma septosporum и Lecanosticta
acicola, включени в списъка за карантинни видове на EPPO като опасни за територията в
страните от Европа в т.ч. и в България.
В стартиралата през 2019 г. НП „Млади учени и постдокторанти“, през 2019 г. участие
взеха трима млади учени, назначени в ИГ-БАН и един новоназначен млад учен. Разработени
са теми, свързани с: използване на мъхове за биомониторингови изследвания за оценка на
риска от атмосферно замърсяване в горските екосистеми; изслдване 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 иноватимвин модели и подходи.
През 2019 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 2019 г., във връзка с кадровото израстване на академичния
състав на ИГ-БАН, в Научния съвет бяха избрани: едно Научно жури (НЖ) за конкурс за
академична длъжност „професор“; едно - за конкурс за академична длъжност „доцент“;
едно - конкурси за академична длъжност „главен асистент“ и две - за защита на
дисертационни трудове за ОНС „доктор“. През годината са присъдени академичната
длъжност „професор“ на д-р Миглена Жиянски, „доцент“ на д-р Ангел Ферезлиев и
академичната длъжност „главен асистент“ на д-р Мариям Божилова. ОНС „доктор“ бе
присъдена на гл. ас. Димитър П. Димитров и Анелия Димитрова. На 29 ноември 2019 г.
беше изнесена академична лекция от доц. д-р Ангел Ферезлиев на тема: „Таксационни
проучвания в горски култупи от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в Западните
Родопи“, а на 14.01.2020 г. - от проф. д-р Миглена Жиянски на тема „Почвата – фундамент
за осигуряване на ползи от екологичните системи“.
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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 2019 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 обширни 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.).
Проведено е първото в България проучване, свързано с оценка на алергичната
сенсибилизация на хора към ларвите на видове от род Thaumetopoea, което показва, че
насекомният вредител Thaumetopoea pityocampa представлява реална опасност за горските
работници в страната. Изследването се провежда съвместно с екипи на ИГ-БАН и
Националния център за заразни и паразитни болести към Министерство на
здравеопазването (чл. кор. П. Мирчев 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.
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 100 евро на месец, използван за производство на лепило.
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- 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.
- 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.

№

1
2
3
1
2

Таблица 3. Справка за сумите, получени по договори от наеми на недвижими имоти
на Институт за гората през 2019 г.
Фирма наемател
Площ, m2
Получени суми,
Срок на
лв.
договора
I. СОФИЯ
ЕТ „Волкохим“
30
2 447,00
02.01.2020 г.
„Елементрикс“ ЕООД
135
6 537,00
01.01.2020 г.
Доц. д-р В. Гюлева
20
700,00
II. ВЕЛИНГРАД
„Кодаф“ ЕООД
18
1 393,00
31.01.2020 г.
„АРК СИСТЕМ“ ЕООД
49
3 565,00
02.01.2021 г.
ОБЩО
252
14 642,00
Превод в БАН-Администрация
7 321,00
ОБЩ БАЛАНС
7 321,00

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”.
Общо от наеми (вкл. такса смет и вода, съгласно допълнителните споразумения с
наемателите) са получени 14642 лв., от които 7321,00 лв. са преведени в администрацията
на БАН.
Б. РАЗХОДИ ЗА ОБОРУДВАНЕ И РЕМОНТИ
I. OБОРУДВАНЕ
През 2019 г. са закупени 4 климатични системи за Библиотеката, Зала „акад. Борис
Стефанов“, Зала „акад. Мако Даков“ и Музея на Института за гората. Стойността на
инвестицията е в размер на 7681,50 лв.
II. РЕМОНТИ
През 2019 г. в Института за гората е извършен авариен ремонт на 240 m2 от покрива
на сградата на Института за гората. Стойността на ремонта е 12129,00 лв., от които
половината (6064,50 лв.) са изплатени от Партида „Развитие“ на БАН (табл. 4).
Заменена е дограмата на Библиотеката, Зала „акад. Борис Стефанов“ и Музея и
хербарната сбирка на Института за гората. Стойността на дограмата и щорите е 4973,00 лв.
За обръщане и подмазване на прозорците са закупени материали на стойност 230,00 лв. и е
заплатена сума за труд в размер на 850,00 лв.
Закупена и сменена е хидравлична помпа за дренажни и канализационни води на
стойност 259,00 лв. поради авария на старата помпа.
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Извършен е ремонт на канализацията на Химична лаборатория. Разходите за труд
(60,00 лв.) и материали (45,00 лв.) възлизат на 105,00 лв.

№
1
2
3
4
5

Таблица 4. Разходи за оборудване и ремонти
Разход
Стойност, лв.
I. ОБОРУДВАНЕ
Климатични системи
7 681,50
II. РЕМОНТИ
Ремонт на покрив
6 053,00
Замяна на дограма
6 053,00
Змяна на хидравлична помпа
259,00
Ремонт на химична лаборатория
105,00
ОБЩО
20 163,00

Общо за оборудване и аварийни ремонти през 2019 г. в Институт за гората са
изразходвани 20163, 00 лв.
6.3. Сведения за друга стопанска дейност
През 2019 г. в ИГ-БАН не е осъществявана друга стопанска дейност.
7. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИНСТИТУТ ЗА
ГОРАТА ЗА 2019 г.
Получените средства през 2019 г. са разпределени както следва:
Приходи, свързани с научни проекти

238 614 лв.

- по договори с държавни предприятия към МЗХГ

20 000 лв.

- по договори с МОСВ и ИАОС

39 135 лв.

- от други организации

179 479 лв.

Приходи от наеми

14 642 лв.

Поучени средства по програма „Еразъм+“

14 849 лв.

Приходи от прод. брак. оборудване
Бюджетна субсидия
Вътр. трансфери от БАН за изпълнение на споразумение по
програма „Околна среда“
Трансфери от МОН/Фонд НИ, СУ и други
Трансфери от МРРБ за изпълнение на проект по програма
ИНТЕРРЕГ V-A Сърбия - България

1 000 лв.
1 163 104 лв.
22 759 лв.
290 462 лв.
12 646 лв.

Разходи:
За заплати и възнаграждения
За обезщетения по чл.222, 224 и 225 от КТ
Възнаграждения по извънтр. правоотн.

747 598 лв.
67 794 лв.
185 022 лв.
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Допълн. възнаграждения за изп. научни проекти

149 217 лв.

ДОО, ДЗПО и здр.осигуряване за сметка на работодателя

173 376 лв.

За стипендии
Данък сгради и такси смет

38 350 лв.
8 763 лв.

Вода, горива и енергия

24 474 лв.

Материали

37 133 лв.

За външни услуги

63 755 лв.

За текущ ремонт

17 102 лв.

Командировки в страната

32 466 лв.

Командировки в чужбина

29 101 лв.

Съдебни обезщетения и разноски

1 472 лв.

Застраховки, банкови такси

535 лв.

Други / посрещане на чужд. учени/

518 лв.

Членски внос в межд. научни организации

1 127 лв.

Закупено компютърно оборудване

8 537 лв.

Закупено друго оборудване

7 062 лв.

Закупен стоп. инвентар

7 636 лв.

Общо разходи

1 601 038 лв.

От получените трансфери за изпълнение на договорите за научни проекти са
преведени съответните суми, предвидени за партньорите от ЛТУ и институти при БАН общо 46523 лева.
От общо получените приходи от отдадените под наем имоти към Партида Развитие са
преведени 12863 лв. Преведени са на възложители на договори за изпълнение на научни
проекти гаранции за изпълнение – общо 11993 лв.
Наличните парични средства на Института за гората в СЕБРА към 31.12.2019 г. са:
512610 лв. Левовата равностойност на наличните парични средства по валутните банкови
сметки на Института за гората към 31.12.2019 г. е 81145 лв.
8. ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
Звеното за издателска и информационна дейност осъществява предпечатна
подготовка и отпечатване на списанията „Наука за гората“ и „Silva Balсanica“, научни
сборници, а също поддържа специализираната научна библиотека на ИГ-БАН.
През 2019 г. са отпечатани кн. 1 и 2 за 2019 г. на сп. „Наука за гората“. Публикувани
са кн. 20(1), 20(2), 20(3) на сп. „Silva Balcanica“ за 2019 г., както и кн. 20 (Special Issue 1),
посветена на 19th International Conference of International Humic Substances Society ‘Humic
Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation’. Всички излезли от печат
статии и за двете списания се качвани в пълен размер на следните линкове
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(https://silvabalcanica.wordpress.com/; https://naukazagorata.wordpress.com/). Отпечатването
на списание „Silva Balcanica“ през 2019 г. е финансирано по проект, спечелен в конкурс
„Българска научна периодика - 2018“ за отпечатване на 3 книжки на списанието.
През отчетната 2019 г. е подготвено проектно предложение в конкурс „Българска
научна периодика - 2019 г.“ на ФНИ за финансиране на сп. „Silva Balсanica“, който беше
одобрен. В списание Silva Balсanica са публикували чужди автори от Австралия, Германия,
Гърция, Испания, Иран, Сърбия, Словакия и др., както и статии от институти и организации
в България - ИБЕИ, НПНМ, Софийски университет, Лесотехнически университет, ИПАЗР
„Никола Пушкаров“, ИАГ, Аграрен университет - Пловдив и др.
Списанията се реферират в следните сайтове:
http://onlinelibrary.wiley.com http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=8 ВИНИТИ
Реферативен журнал, BIOSIS Biological Abstracts - ISI Web of Knowledge
http://agrobiblioteki.eu/modules/news3/article.php?storyid=69 http://www.cabi.org 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 2019 г., в библиотеката са регистрирани 123
читатели. От тях 50 са от ИГ и 73 – външни посетители. През годината фондът на
библиотеката се е увеличил с 98 библиотечни единици – 9 книги и 88 периодични издания
и 1 специализиран вид. Извършена е инвентаризация на 20% от фонда на библиотеката и са
отчислени 12 тома периодика като липсващи и загубени от читатели. Общият фонд на
библиотеката е 41387 тома, от тях 18755 са книги, 21661 периодични издания и 971 –
специализирани видове. Абонират се бази данни, в които е публикувано електронното
издание на списанията.
През 2019 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до
колекция от електронни книги на Emerald Publishing за 25 академични библиотеки в
страната. Тя съдържа 1650 заглавия на английски език в тематични области и временен
достъп до 904 електронни книги на английски език от издателство Edward Elgar Publishing
за 25 институции в страната. Монографиите и справочните издания са разпределени в
следните тематични области: бизнес и мениджмънт, география, изследователски методи,
икономика и финанси, иновации и технологии, образование. Има и национален абонамент
на Science Direct – пълнотекстова база данни, която съдържа над 2500 заглавия и над 20000
книги от областите: физически и инженерни науки, науки за живота, 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 2019 год. се започна работа по онлайн каталога на БАН и ретроспективно
вкарване на книги в ALEPH. От м. февруари до м. ноември са качени 359 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. През отчетната година в
библиотеката на ИГ бе направен ремонт и поставена нова дограма и климатик.
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За подобряването на работата и информационната дейност на библиотеката при ИГБАН има нужда от модернизиране на техническото оборудване. Поради отдалечеността си,
външните читатели са затруднени с копирането на материали от библиотеката.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
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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: 6 учени с академична длъжност „професор” и 11 – с 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 31.12.2019 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 2019 г. са проведени общо 12 заседания на Научния съвет на ИГ-БАН.
Списъчният състав на НС към 31.12.2019 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
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 Маргарита Илиева Георгиева
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
Институт за гората - БАН
ИАОС
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ЩАТЕН СЪСТАВ
Към 31.12.2019 г. в Институт за гората работят 61 служители (32 от тях са жени),
които според данните от отдел „Човешки ресурси“ са разпределени както следва:
хабилитирани учени 18 (от тях 5 са жени) и 14 нехабилитирани учени (от тях 9 са жени).
Специалистите с висше образование са 16, със средно професионално и друго обрзование
13. От учените, общо 32, 25 притежават образователната и научна степен “доктор” и 4 са
“доктор на науките”. Разпределението на учените по квалификация (академични
длъжности) е както следва: 5 професори, 13 доценти, 11 гл. асистенти и 3 асистенти. През
2019 г. има 2-ма новоназначени учени – асистенти и 1 млад учен, назначен по НП „Млади
учени и пост-докторанти“.
През 2019 г. са присъдени 3 (три) академични длъжности по ЗРАСРБ: един
„професор“, един „доцент“ и един „главен асистент”, и две образователни и научни степени
“доктор”.
Възрастовата структура на хабилитираните и нехабилитираните учени е както следва:
до 30 г. - 1; 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 приетия
нов ЗРАСРБ.
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
БД
БШНП
ВУ
ГИС
ДГС
ДЛС
ЕБР
ЕИП
ЕСУ
ЕООД
ЗРАСРБ
ИАОС
ИАГ
ИБЕИ

Басейнови дирекции
Българо-швеийцарска програма “Изследвания”
Висше училище
Географска информационна система
Държавно горско стопанство
Държавно ловно стопанство
Mеждуакадемични договори и споразумения
Европейско икономическо пространство
Екосистемни услуги
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Закон за развитие на академичния състав в РБългария
Изпълнителна агенция по околна среда
Изпълнителна агенция по горите
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт за гората
ИГ
ИПАЗР
ИФРГ
ЛТУ
МЗХГ
МОСВ
НАОА
НЕК
НИГГГ
НИМХ
НПНМ
НСЗ
НСЗР
НП
НС
НСИ
ОНС
„Доктор“
ОПОС
РДГ
РИОСВ
РП
СЗДП
СЛРБ
СУ
СУБ
УАСГ
ФНИ
ФНТС/НТС
ХТМУ
ЮЗДП
ЮЦДП
ЮНЕСКО
COST
CST
DMCSEE
FAO
ERA-NET
ICP
IF
IUFRO
MAB
NDVI
SEE
SJR
UNCCD

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 институт по метеорология и хидрология
Национален прирдонаучен музей
Научно структурно звено
Национална служба за растителна защита
Национален парк
Научен съвет
Национален статистически институт
Образователна и научна степен „Доктор“
Оперативна програма по околна среда
Регионална дирекция по горите
Регионална инспекция по околна среда и водите
Рамкова програма
Северозападно държавно предприятие
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
Организацията на обединените нации за образование, наука и култура
European Cooperation in Science and Technology
Committee on Science and Technoligy
Drought Management Centre for Southeastern Europe
Food and Agriculture Organization
Networking in the European Research Area
International Co-operative Programme
импакт фактор
International Union of Forest Research Organizations
Man and the Biosphere Programme
Normalized Difference Vegetation Index
South East Europe
импакт ранг
United Nations Convention to Combat Desertification

