Българска академия на науките
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА

ОТЧЕТ
за научно-изследователската, учебната и финансова дейност
на Институт за гората – БАН през 2020 г.

София, 26.01.2021 г.
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Справка за служителите в ИГ-БАН към 31.12.2020 г.
Разпределение по възраст
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Справка за изследователски състав в ИГ-БАН към 31.12.2020 г.
Заемащи академични длъжности – 33 (13 жени)
чл. кор.
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През 2020 г. новоназначени са петима асистента, от които трима са млади учени.

По ЗРАСРБ са проведени 4 конкурса за заемане на академични длъжности:
проф. д-р Маргарита Георгиева
проф. д-р Емил Борисов

доц. д-р Светозар Маджов

Проведени са три защити за придобиване на ОНС „доктор“

д-р Ели Павлова-Трайкова

д-р Петър Димов

д-р Лора Кирова

гл. ас. д-р Ели Павлова-Трайкова
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1.

ПРОБЛЕМАТИКА НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА

Фундаментални и научно-приложни изследвания
 изследвания, свързани с опазване на биологичното разнообразие и горските екосистеми;
решаване на икономически и лесовъдски проблеми
 проучване развитието и адаптацията на горите при климатични промени и антропогенни
въздействия за устойчиво и природосъобразно управление и функциониране на горските
ресурси;
 Изготвяне на фундаментални изследвания за прилагане на лесовъдски системи за
стопанисване, опазване на горски генетични ресурси, защита от инвазивни видове, ерозия
и наводнения;
 разработват се подходи за екологосъобразно и устойчиво управление и опазване на
горите, чрез които се намаляват или отстраняват негативните биотични, абиотични и
антропогенни въздействия.
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През отчетния период, залегналите научни тематики и цели в изследователския план на ИГ-БАН се
изпълняват чрез реализирането на 51 проекта (60 за 2019 г.; 48 за 2018 г.)
17 проекта, финансирани от Фонд “Научни изследвания”

8 проекта, финансирани от министерства, други ведомства и национални фондове, частни фирми
4 проекта, бюджетна субсидия от БАН и 2 проекта по ЕБР с Румънска академия на науките
2 проекта, финансирани от МОН по НП Млади учени и постдокторанти 2018-2021 г.
2 проекта, финансирани от МОН по НП Опазване на околната среда и намаляване на риска от
неблагоприятни явления и природни бедствия 2018-2023 г.
2 проекта, финансирани от МОН по Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027
Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания и Център за диагностика и технологии за
растително здраве.
3 проекта по програмата за мобилност Erasmus+ Education, Training, Youth and Sport

1 проект по програма Erasmus+: Capacity-building in Higher Education
8 COST Actions, финансирани от ЕС
2 проекта, финансирани от други европейски и международни програми и фондове (INTRREG
България-Гърция и България-Сърбия).
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Постигнатите резултати в ИГ-БАН през 2020 г. са в съответствие с неговата мисия и
приоритетите, поставени в утвърдените научни тематики в изследователския план за
периода 2020-2023 г.:
 Устойчиво развитие на горите в условията на актуални съвременни
предизвикателства (доц. д-р И. Марков)
 Горските екосистеми в условията на природни и антропогенни въздействия –
състояние, уязвимост и адаптация (гл. ас. д-р Д. Димитров)
 Поддържане, съхраняване и използване на горски генетичен фонд като ценен природен
ресурс за устойчива биоикономика и опазване на биологичното разнообразие (проф. д-р
Е. Попов)
 Екологични подходи за ограничаване на каламитети, епифитотии и експанзия на
местни и инвазивни насекомни вредители и фитопатогени (чл. кор. П. Мирчев)
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1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република
България 2030, извършени дейности и постигнати резултати.
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.

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
компоненти в тези екосистеми (1986-2020).
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1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република
България 2030, извършени дейности и постигнати резултати.

Национална научна програма „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 (20182023 г.).
РП. I.1.4. Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми
РП. I.8.6. Eкологични последствия и екосистемни услуги за регулиране на опасността
от неблагоприятни явления

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ (2018-2021 г.)
Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият
висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се
осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за
научноизследователска работа в България.
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1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република
България 2030, извършени дейности и постигнати резултати.
Разработена биометрични зависимости за надземната биомаса от бързорастящи широколистни дървесни видове в
млада възраст, предлагаща възможност за алтернативни решения в съответствие със спецификите на видовете и
предназначението на моделите за изпълнение на приоритетна ос биологични ресурси и биотехнологии.
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 прилагат
научнообосновани подходи, свързани с обучения за повишаване ролята на младите хора при опазване на
природното богатство на страната.
Чрез изпълнетие на проект „Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното
културно наследство на Балканите“ се изпълнява приоритетна ос за опазване на културно-историческото ни
наследство.

Българска академия на науките

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
1.3. Полза и ефект за обществото от извършените дейности
• програмите за устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на горските
ресурси;
• информационно, експертно и оперативно обслужване на българската държава и
обществото, в частност на горския сектор и опазване на околната среда;
• извършва се качествено и конкурентноспособно обучение на специалисти, работещи в
тези сектори.
• провежда изследвания и по програмите за изучаване на въздействието на климатичните
промени върху горските екосистеми;
• интердисциплинарни изследвания за горската флора и фауна; горските ресурси като
възобновяем енергиен източник и оценка на състоянието на горите у нас и Европа.
• екологични ползи за обществото - опазване на биоразнообразието, горските ресурси
и околната среда;
• икономически ползи - природосъобразно ползване на горските ресурси, оценка и
регулиране на водните ресурси, 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.
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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, Изпълнителна агенция по горите и
нейните регионални структури, Държавните горски и ловни стопанства, Държавни горски предприятия,
Министерството на околната среда и водите и структури, Дирекции на националните паркове; Министерство
на образованията и науките и др.

•

Институтът за гората разработва национални и международни проекти в сътрудничество с Висши училища
(ЛТУ, СУ „Кл. Охридски”, Аграрен университет, НБУ); ИПАЗР „Н. Пушкаров"; Институти на БАН (ИБЕИ, НПНМ,
ИФРГ, ИКИТ, НИГГГ, ИИКВА и др.); Лесозащитни станции – София, Пловдив и Варна. ИГ-БАН оказва методична
и експертна помощ в дейността на местните държавни органи и институции; неправителствени организации
СНЦ „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ и Център за обществени иновации
(NIIT).

•
•

Изпълняват се проекти в съвместно сътрудничество с университети и институти от Русия.
Установено е успешно сътрудничество с Institute National de la Recherche Agronimique (INRA, France) за
мониторинг на фенологиита на боровата процесионка.
Съвместни проекти по двустранно сътрудничество с National Institute for Research and Development in Forestry
Marin Dracea.
Катедра „Горски науки“ в Националния университет Чунгбук, Република Корея

•
•
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1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и държавни
институции, индустрията, енергетиката, околната среда – СЦДП, ЮЦДП и ЮЗДП към МЗХТ
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
(проф. дн С. Глушков).
По договор с ЮЦДП се изпълнява проект „Установяване на видовия състав и числеността на насекомите
ксилофаги в увредените насаждения от смърч, ела и бял бор в района на ДГС Смолян” (проф. дн Г. Георгиев)
По договор с ЮЗДП се изпълнява проект „Здравословно състояние на горите от обикновен кестен (Castanea sativa
Mill.) в Беласица и Огражден и мероприятия за подобряване” (проф. д-р М. Георгиева)
По договор с ЮЗДП се изпълнява проект „Иновативен
подход за оценка на здравословното състояние в
горите чрез използване на безпилотни летателни
системи, оборудвани с мултиспектрална камера и
теренна верификация” (ас. С. Белилов)
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1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и
обществото, финансирани от национални институции, програми, националната индустрия
„Оценка и мониторинг на въздействието на атмосферния въздух върху горските екосистеми – I ниво“
финансиран от ПУДООС за нуждите на ИАОС към МОСВ, ръководител: чл. кор. П. Мирчев

Национална система за мониторинг на горските екосистеми в рамките на МКП за оценка на въздействието на
атмосферното замърсяване върху горските екосистеми – МКП Гори (ICP Forests) са обследвани 80 постоянни пробни
площи.
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1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и
обществото, финансирани от национални институции, програми, националната индустрия
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 (възложител ИАОС ръководител: проф. д-р М. Жиянски).
– Теренна верификация на разпространение действителното присъствие на биологични видове по
биогеографски региони:
- Област на разпространение - големина и тенденция.
- Популация - размер и тенденция;
- Местообитание на вида.
- Основни влияния и заплахи.
- Бъдещи перспективи.

Национален отчетен план за горите, включващ определяне на референтното ниво на горите на България за
периода 2021-2025 г.“. Извършена е инвентаризация на парникови газове (ПГ) от сектор „Земеползване, промяна
в земеползването и горско стопанство” (ЗПЗГС) и на съответната част от Националния доклад по РКОНИК за
2018 г. и 2019 г. (за докладванията през 2020 г. и 2021 г.) (възложител ИАОС, ръководител: Л. Стоева).
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1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и
обществото, финансирани от национални институции, програми, националната индустрия
ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления
и природни бедствия“ с възложител МОН
РП I.1.4. Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми (проф. д-р М. Георгиева)
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1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и
обществото, финансирани от национални институции, програми, националната индустрия
ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления
и природни бедствия“ с възложител МОН
РП I.1.8. Eкологични последствия и екосистемни услуги за регулиране на опасността от неблагоприятни явления
(координатор: проф. д-р М. Жиянски)
•
•
•
•
•

Изясняване ролята на рисковите събития за динамиката на въглерода и
деградацията в горските екосистеми като елемент от функционирането и
екологичната пълноценност на наземните екосистеми;
Изучаване на основните характеристики на почвите от района на град
Кърджали;
Оценка на риска от влошаване на техните почвените показатели.
Оценка на здравословното състояние на зелената инфраструктура в пробните
площадки в лесопарковата зона в гр. Кърджали с наземни методи.
Извършено е дендрохронологично проучване на влиянието на климата в района
на Кърджали върху растежа и развитието на индивиди в състава градската
дендрофлора.
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1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и
обществото, финансирани от национални институции, програми, националната индустрия

Министерство на образованието и науката
Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027
Разпределена научна инфраструктура “Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания”
LTER-BG (проф. д-р Миглена Жиянски)
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1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и
обществото, финансирани от национални институции, програми, националната индустрия

Министерство на образованието и науката
Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027

Център за диагностика итехнологии за растително
здраве ПЛАНТХЕЛТ (проф. дн Георги Георгиев)

Резултати от изпълнението на НИС ПЛАНХЕЛТ (2020-2027 г.), адресиращи основни обществени предизвикателства: първата по
рода си в България модерна национална научноизследователска инфраструктура, съвкупност от диагностична лаборатория и
свързани научни ресурси за диагностика, прогнози и технологии, насочени към изследване и опазване на растителното здраве.
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2019 г.
01. Проекти, финансирани от Фонд "Научни изследвания"

Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ – 17, от тях 14 са разработвани през 2020 г., а в края на
годината са спечелени нови 3 проекта, в които ИГ-БАН е водеща организация.
Експанзията на боровата процесионка Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera,
Thaumetopoeidae) в България – опасен алерген и стопански значим вредител в боровите екосистеми - чл. кор. Пл. Мирчев
Оценка на биопродуктивността на широколистни дървесни видове - доц. д-р В. Гюлева
Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари - проф. дн Хр. Цаков
Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно наследство на
Балканите - водеща организация НИАМ-БАН; гл. ас. д-р Д. Димитров
Оценка и картиране на екосистемни услуги във високопланински територии в Рила и Пирин за устойчиво
управление на природните ресурси доц. д-р М. Глушкова

Топлинни свойства на почви при различни начини на земеползване и мелиориране - водеща организация ИПАРЗ
„Н.Пушкаров“ доц. д-р М. Глушкова
Структурно-функционални характеристики и перспективи за ползване на ендемични реликтни иглолистни
съобщества в България в условия на променящ се климат – водеща организация ИБЕИ, чл. кор. Пл. Мирчев
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 г.
Проекти, по двустранно сътрудничество, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и съфинансиране по COST
Оценка на регионалния принос на почвите от Антарктическите острови към глобалния въглероден баланс чрез
определяне на стабилизация и хумификация на органичното вещество - проф. д-р М. Жиянски
Картиране и сравнителна оценка на екосистемни услуги в планински защитени територии в Родопите (България) и
Алтай (Русия) - доц. д-р М. Глушкова

Съфинансиране на научно-изследователски проект по COST акция CA 16208 (CONVERGES), с тема „Knowledge
conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services“ - доц. д-р Георги Хинков
Зелената инфраструктура - възможности за интегриране по пътя към кръгова икономика – гл. ас. д-р М. Божилова

Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ в конкурс Научна периодика 2020 г.
Наука за гората - проф. д-р М. Жиянски

Silva Balcanica - проф. дн Г. Георгиев

Българска академия на науките
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 г.
Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ в конкурс Млади учени и постдокторанти 2019-2020 г.
Проучване на разпространението и въздействието на
инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху
естествените местообитания в дефилето на р. Искър между
Лозенска планина и Плана (гл. ас. д-р Пламен Глогов)
Интегриран анализ на капацитета на горските екосистеми от
Средна Стара планина за редуциране на влиянието на
токсични елементи: състояние, дисперсия, разграждане и
въздействия (гл. ас. д-р Росица Янева)
Повишаване на горна граница на гората в резерват Царичина
- пример за положителна реакция на горските екосистеми
към климатичните промени и промяната на земеползването
(гл. ас. д-р Димитър Димитров)
Биоразнообразие на горските екосистеми от Средна Стара планина
в условията на промени (гл. ас. д-р Росица Янева)
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2.1. Значими научни постижения 2020 г.

2.1.1 Разработена е съвместна методика от колектив от
български и румънски учени за мониторинг на инвазивни
растителни видове в защитени горски територии по
Дунавските острови. Методиката се предлага при изграждане
на системи за дългосрочен мониторинг, включващи
използването на дистанционни методи за наблюдение
(сателитни изображения, ортофотоснимки, изображения от
заснемане с безпилотни летателни системи и др.), с
последващи теренни верификации на състоянието на
растителността в опитните площи. (доц. д-р Г. Хинков и кол.)
Система от опитни площи за мониторинг на
растителното състояние на о-в Айдемир

Българска академия на науките
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
2.1. Значими научни постижения 2020 г.
2.1.2. От сем. Dolichopodidae (Diptera) e oписан нов вид за науката
– Chrysotus hubenovi sp. n. Шест вида са установени за първи
път на Балканския полуостров (Chrysotus angulicornis,
C. obscuripes, Medetera helvetica, M. impigra, M. perfida, Sciapus
palmipes). Седемнадесет вида са съобщени като нови за
фауната на България, 23 вида – нови за Европейската част на
Турция (в т.ч. три нови за страната), 7 вида – нови за Черна гора
и 11 вида – нови за Северна Македония.
Списъкът на долихоподидите на Балканския полуостров е
обогатен до 288 известни вида. Тридесет и осем вида са нови за
седем планини в България (Пирин, Западни Родопи, Витоша,
Беласица, Лозенска планина, Конявска планина, Милевска
планина). Направен е анализ на вертикалното разпространение
по растителни пояси на известните до момента 195
представители на семейството в България (доц. д-р Михаил
Кечев и др.).

Hercostomus gracilis (Stannius, 1831) (Diptera:
Dolichopodidae)
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2.1. Значими научни постижения 2020 г.
2.1.3. Ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga е
установена за първи път в Австрия, в две популации на
Lymantria dispar в района на Егенбург и Ебергасинг. Видът
се очертава като изключително ефективен патоген на
гостоприемника,
способен
да
регулира
неговата
численост. След интродукцията на E. maimaiga в България
през 1999 г., видът постепенно разширява своя ареал,
заемайки нови територии в Югоизточна и Централна
Европа, в които отпада необходимостта от провеждане на
борба с вредителя (проф. дн Георги Георгиев).

Смъртност на Lymantria dispar от Entomophaga maimaiga в
Долна Австрия
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2.2. Значими научно-приложни постижения 2020 г.
2.2.1. При изпълнение на проект „Общи трансгранични
политики за защита на горите“ (FORPRO) са изготвени
практически указания за борба с икономически значими
насекомни вредители и гъбни патогени в трансгранични
райони на България и Гърция: интегрирана система за
контрол на гъботворката (Lymantria dispar), базирана на
ентомопатогенната
гъба
Entomophaga
maimaiga;
оптимизиране на дейностите за защита на боровите гори от
нападения
на
борова
процесионка
(Thaumetopoea
pityocampa), дървесиноатакуващи вредители и инвазивни
гъбни патогени (дн Георги Георгиев и кол.).
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2.2. Значими научно-приложни постижения 2020 г.

2.2.2. Разработен е сборник от функции и
таблици за изчисляване на дървесната
биомаса в абсолютно сухо състояние на
широколистни дървесни видове. Сборникът е
надеждна основа за определяне на добива от
енергийни
култури
от
бързорастящи
широколистни дървесни видове в ранна
възраст (доц. д-р Т. Станкова и кол.)
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
INERREG Bulgaria – Greece
• Общи трансгранични политики за защита на горите INTERREG V-A Гърция - България
2014-2020 FORPRO (проф. дн Г. Георгиев).
INTRREG IPA CBC Bulgaria – Serbia
• For everyone saved a tree (FOREST) (координатор от ИГ-БАН проф. д-р М. Георгиева)
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
През 2020 г. учени от ИГ-БАН са изпълнили дейности по сътрудничество ЕБР с Румънската академия на
науките за проучване на инвазивни растителни видове в защитени територии и зони по Дунавските острови
(доц. д-р Г. Хинков и кол.).
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3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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 и агросистеми.

COST Action CA15226 Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO) (доц. д-р Г. Хинков)
COST Action CA16208 Knowledge conversion for enhancing management of European riparian conversion for enhancing
management of European ecosystems and services CONVERGES (доц. д-р Г. Хинков)
COST Action CA16219 Harmonization of UAS techniques for agricultural (доц. д-р И. Цветков)
COST Action CA16233 Drylands facing change: interdisciplinary research on climate change (доц. д-р М. Жиянски,
гл. ас. д-р Янева)
COST Action CA17133 Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city (доц. д-р М. Жиянски,
гл. ас. д-р М. Божилова)
COST Action CA 18134 Genomic Biodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems (доц. д-р М. Глушкова).
COST Action СА 18135 Fire in the Earth System: Science & Society (доц. д-р М. Глушкова).
COST Action CA 18207 Biodiversity Of Temperate forest Taxa Orienting Management Sustainability by Unifying
Perspectives (доц. д-р Г. Хинков).
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 г.
Общият брой на отчетените публикации (научни и научно-популярни) през 2020 г., по данни от системата SONIX,
е 167 (180 за 2019 г.; 189 за 2018 г.). От тях излезли от печат научни публикации и доклади - 131, приети за печат 17, излезли от печат научно-популярни публикации и книги – 19.

Справка за публикационната дейност на Институт за гората - БАН през 2020 г.
Видове публикации
Статии в списания с WoS и Scopus
Q1
Q2
Q3
Q4
Статии в списания със SJR
Статии в списания в WoS и Scopus,
но без IF и SJR
Неиндексирани вкл. в сборници
Монографии
Научно-популярни
Общо

Публикувани
2020 (2019)
71 (34)
10 (5)
5 (2)
3 (2)
9 (8)
-

Под печат
2020
10
2
1
-

Общо

46 (14)

7

53

60 (87)
19 (35)
150

7
17

67
19
167

82
10
7
3
10
-
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Научни публикации през 2020 г. в списания, индексирани от WoS или Scopus, които попадат в категория Q1
Dodev, Y., Zhiyanski, M., Glushkova, M., Won Sop Shin. 2020. Forest welfare services - the missing link between forest policy and management in the EU. Forest Policy and Economics,
118, JCR-IF (Web of Science):3.139
Georgiev, G., J. Rousselet, M. Laparie, C. Robinet, M. Georgieva, G. Zaemdzhikova, A. Roques, A. Bernard, L. Poitou, M. Boradino, C. Kerdelhue, J.P. Rossi, M. Matova, P. Boyadzhiev, P.
Mirchev. 2020. Comparative studies of egg parasitoids of the pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa, Den. & Schiff.) in historic and expansion areas in France and
Bulgaria. Forestry, 93, 4, JCR-IF (Web of Science):2.293
Stankova, T.V., U. Diéguez-Aranda. 2020. Dynamic Structural Stand Density Management Diagrams for even-aged natural stands and plantations. Forest Ecology and Management, 458,
Elsevier, JCR-IF (Web of Science):3.126
Yaneva, R., M. Zhiyanski, Y. Dodev. 2020. Bioaccumulation of potentially toxic elements within the soil–plant system in Central Balkan region: analysis of the forest ecosystem capacity
to mediate toxic elements. Environmental Geochemistry and Health, Special Issue, Springer Netherlands, JCR-IF (Web of Science):3.472
Drenkhan, R., B. Ganley, J.M. García, P. Vahalík, K. Adamčíková, R. Ahumada, L. Blank, H. Bragança, P. Capretti, M. Cleary, M. Georgieva, Ghelardini L, Hantula J, Ioos R, Iturritxa E,
Kanetis L, Karpun NN, Mullett MS. 2020. Global geographic distribution and host range of Fusarium circinatum, the causal agent of pine pitch canker. Forests, 11, 7, MDPI Open
Access Publishing, 2020, DOI:doi:10.3390/f11070724, 1-38. JCR-IF (Web of Science):2.221
Elvira-Recuenco, M., S. Olga-Cacciola, A. Sanz-Ros, M. Garbelotto, J. Aguayo, A. Solla, M. Mullett, Tiia Drenkan, F. Oskay, A. G. Aday Kaya, E. Iturritxa, M. Cleary, J. Witzell, M. Georgieva,
I. Papazova-Anakieva, D. Chira, M. Paraschiv, D.L. Musolin, A.V. Selikhovkin, E.Yu. Varentsova. Potential interactions beween invasive Fusarium circinatum and other pine
pathogens in Europe. Forests, 11, 1, MDPI, 2020, ISSN:1999-4907, 1-32. JCR-IF (Web of Science):2.116
Malcheva, B., Nustorova, M., Zhiyanski, M., Sokolovska, M., Yaneva, R., Abakumov, E. 2020. Diversity and activity of microorganisms in Antarctic polar soils. One ecosystem, 1-16. SJR
(Scopus):0.64
Nichiforel, L., P. Deuf, B. Thorsen, G. Weiss, T. Hujala, K. Keary, A. Lawrence, M. Avdibegović, Z. Dobšinská, D. Feliciano, E. Górriz-Mifsud, M. Hoogstra-Klein, M. Hrib, V. Jarský, K.
Jodłowski, D. Lukmin, Š.P. Malovrh, J. Nedeljković, D. Nonić, S. K. Ostoić, K. Pukall, J. Rondeux, T. Samara, Z. Sarvašová, R. E. Scribana, R. Šilingien, M. Sinko, M. Stojanovska, V.
Stojanovski, T. Stoyanov, M. Teder, B. Vennesland, E. Wilhelmsson, Jerylee Wilkes-Allemannac, Ivana Živojinović, L. Bouriaud. Two decades of forest-related legislation changes
in European countries analysed from a property rights perspective. Forest Policy and Economics, June 2020, Volume 115 (2020), Elsevier B.V., 2020, ISSN:1389-9341,
DOI:https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102146, 102146-102146. SJR (Scopus):1.329
Pötzelsberger El., K. Lapin, G. Brundu, T. Adriaens, Vl. Andonovski, S. Andrašev, J-Ch. Bastien, R. Brus, M. Čurović, Ž. Čurović, Br. Cvjetković, M. Đodan, J. M. Domingo-Santos, A. Gazda,
J-M Henin, C. Hernea, E. B. Popov, M. Power, K. Rédei, M. Rousi, J. S. Silva, A. Sivacioğlu, M. Socratous, L. Straigytė, J. Urban, Kr. Vandekerkhove, R. Wąsik, M. Westergren, T.
Wohlgemuth, T. Ylioja, H. Hasnauer. Mapping the patchy legislative landscape of non-native tree species in Europe. Forestry, 93, 4, 567-586. JCR-IF (Web of Science):2.293
Tiwary, A., Vilhar, U., Zhiyanski, M., Stojanovski, V., Dinca, L.. Management of nature-based goods and services provisioning from the urban common: a pan-European perspective.
Urban Ecosystems, Springer,JCR-IF (Web of Science):2.493
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2020 г.

Откритите цитирания на публикации на учени от ИГ-БАН през 2020 г., в списък,
генериран от системата SONIX, са 440 бр. (519 през 2019 г.; 414 през 2018 г.).
Броят на цитираните публикации е 215.
НС Горска ентомология

224 бр. Броят на цитираните публикации е 119.

НС Горска екология

163 бр. Броят на цитираните публикации е 46.

НС Горска генетика

144 бр. Броят на цитираните публикации е 57.

НС Лесовъдство

120 бр. Броят на цитираните публикации е 54.
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4. УЧАСТИЕ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ

През 2020 г. в ИГ-БАН са се обучавали 16 докторанта (14 през 2019 г.; 11 през 2018 г.) - 5 редовно обучение, 5
задочно обучение и 6 на самостоятелна подготовка.
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.
Новоприети през 2020 г. са 3 докторанта – 2 задочно обучение по НС Горски култури, селекция и
семепроизводство и един на самостоятелна подготовка по НС Лесовъдство вкл. Дендрология.

През отчетната година успешно са защитили 3 докторанта:
гл. ас. д-р Eли Павлова-Трайкова „Оценка на факторите и риска от ерозия във водосбора на река Джерман“ - 15.05.2020 г.
д-р Петър Димов “Възможности за дистанционно определяне на параметри на структурата на дървостоите” – 18.05.2020 г.
ас. д-р Лора Кирова “Влияние на промените в земеползването върху акумулацията на въглерод в екосистеми от района
на Средна Стара планина” – 30.11.2020 г.
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4. УЧАСТИЕ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
Научна програмана Млади учени и постдокторанти 2020 г.
Прилагане на съвременни методични подходи за оценка на ерозията в планински водосбори (гл. ас. д-р Е. ПавловаТрайкова)

Картографиране, анализ и оценка на екосистемни услуги в горски екосистеми чрез прилагане на иновативни модели
и подходи (гл. ас. д-р Р. Янева)
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8. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
През 2020 г. са отпечатани кн. 1 и кн. 2 на сп. „Наука за гората“ и едно Специално издание, посветено на
на доклади от Международна научно-практическа конференция “60 години Лесозащитни станции в
България”, с участието на изследователи от Институт за гората в 32 публикации от общо 45.
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8. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
Излезли от печат са кн. 21(1), 21(2) и се подготвя кн. 21(3)
на сп. „Silva Balcanica“ за 2020 г.
Изследователи от ИГ са съавтори в 10 публикации от общо
16 излезли от печат.
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8. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА

Общият фонд на библиотеката е 41448 тома, от тях 18785 са книги, 21717 периодични издания и 973 –
специализирани издания. Абонират се бази данни, в които е публикувано електронното издание на
списанията.
През отчетната 2020 г., в библиотеката са регистрирани 89 читатели. От тях 40 са от ИГ и 49 –
външни посетители. През годината фондът на библиотеката се е увеличил с 66 библиотечни
единици – 3 книги и 61 периодични издания и 2 специализирани издания.
През 2020 г. продължи работата по он-лайн каталога на БАН и вкарване на книги в ALEPH
платформата. Качени са общо 793 заглавия.

За подобряването на работата и информационната дейност на библиотеката при ИГ-БАН е закупен
ксерокс/принтер/скенер.
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9. ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ И ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ
На 10.12.2020 г. се проведе X Научен семинар на Институт за гората. В една научна сесии са представени 24
доклада в различни научни направления от 25 учени и докторанти.

На 26.11.2020 г. се проведе Международна научно-практическа конференция „60 години Лесозащитни станции в България,
съорганизирана от Институт за гората.
На 04.12.2020 г. се проведе Заключителна Международна конференция по проект „Общи трансгранични политики за
опазване на горите FORPRO” съорганизирана от Институт за гората.
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9. ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ И ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ
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9. ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Подготовка на доклад-самооценка на научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“
към НАОА – 31.03.2021 г.
Провеждане на ХI Научен семинар, посветен на Седмицата на гората – 04.2021 г.

Избор на нов Научен съвет – 03.2021 г.
Избор на ръководители на секции – 05.2021 г.
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Благодаря Ви за вниманието!
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10. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Получени приходи, свързани с научни проекти

- по договори с държавни предприятия към МЗХГ
- по договори с ИАОС
- от други организации
Приходи от наеми
Поучени средства по програма „Еразъм+“
Приходи от прод. брак. оборудване
Бюджетна субсидия
Вътрешни трансфери от БАН за допълнителни
стипендии, по програма „Млади учени“ и други
Вътр. трансфери от БАН за изпълнение на
споразумение по програма „Околна среда“
Трансфери от МОН/Фонд НИ, НАИМ – БАН и други
Трансфери от МЗХ за изпълнение на проект по
програма ИНТЕРРЕГ V-A Сърбия - България

90 606 лв.

8 500 лв.
41 513 лв.
40 593 лв.
13 721 лв.
14 849 лв.
852 лв.
1 065 038 лв.
31 832 лв.
20 662 лв.

184 382 лв.
21 877 лв.
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11. ФИННСОВА ДЕЙНОСТ

Разходи:
За заплати и възнаграждения
За обезщетения по чл.222, 224 и 225 от КТ
Възнаграждения по извънтр. правоотн.
Допълн. възнаграждения за изп. научни проекти
ДОО, ДЗПО и здр.осигуряване за сметка на работодателя
За стипендии
Данък сгради и такси смет
Вода, горива и енергия
Материали
За външни услуги
Командировки в страната
Командировки в чужбина
Застраховки, банкови такси
Други / посрещане на чужд. учени/
Членски внос в межд. научни организации
Закупено компютърно оборудване
Закупено друго оборудване
Закупен стоп. инвентар
Общо разходи

833 131 лв.
13 785 лв.
40 158 лв.
147 841 лв.
183 642 лв.
48 272 лв.
13 238 лв.
29 517 лв.
25 590 лв.
56 032 лв.
35 369 лв.
4 742 лв.
153 лв.
601 лв.
1 099 лв.
8 892 лв.
17 934 лв.
11 200 лв.
1 471 196 лв.
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11. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Справка за сумите, получени по договори от наеми на
недвижими имоти на Институт за гората през 2020 г.
№

Фирма наемател

1
2
3
4

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

1
2

Кодаф ЕООД
АРК СИСТЕМ ЕООД
ОБЩО
Превод в БАНАдминистрация
ОБЩ БАЛАНС

Площ, m2

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

Разходи за оборудване и ремонти

Получени
суми, лв.

Срок на
договора

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

02.01.2023 г.
01.01.2023 г.
2023
-

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

31.01.2023 г.
02.01.2024 г.

5 457,40

№

Разход
Стойност, лв.
I. ОБОРУДВАНЕ
1 Климатични системи
10000.00
II. РЕМОНТИ
2 Ремонт на климатик
360,00
ОБЩО
10360.00
№
Разход
Стойност, лв.
I. ОБОРУДВАНЕ
1 Климатични системи
10000.00

