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Проекти: Участник в проекти за последните 5 години: 
 Поддържане, съхраняване и използване на горски генетичен фонд, като ценен 

природен ресурс за устойчива биоикономика и опазване на биологичното 
разнообразие. Срок: 2020-2022. Ръководител: доц. д-р Емил Попов. 

 Дендрохронология–създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното 
културно наследство на Балканите. Фонд „Научни изследвания” – МОН, Срок: 2017-
2020 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Христо Попов. 

 Оценка на биопродуктивността на бързорастящи широколистни дървесни видове.  
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 Дървесни видове, генотипове и технологии за ускоряване производството на биомаса 
и качествена дървесина, за подобряване ландшафта и опазване на околната среда. 
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