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Индивидуален план трета година:
• Лабораторни изследвания
• Обработка на данните
• Участие с доклад на научна конференция
• Изготвяне на ръкопис на публикация за

научно списание
• Годишен отчет
• Подготовка на текста за апробация

Теренна и лабораторна работа:
• В периода юни-октомври 2020 г. е

извършено обследване на постоянни
опитни площи в кестенови насаждения в
района на ДГС Симитли, ДГС Берковица,
ПП Беласица и ДГС Петрич - на
територията на планините Огражден и
Беласица.

• През 2020 г., в Лабораторията по
фитопатология на Институт за гората, са
обработени 24 проби от инфектирана
кора на кестен от района на с. Брежани,
12 - от района на Берковица, по 12 - от
планините Огражден и Беласица. От
всички проби е изолиран мицел на
гъбата C. parasitica.

• Направен тест за хиповирулентност с
щам предоставен от колеги от Северна
Македония

• Започнати генетични изследвания в
ИФРГ-БАН.

Участие в семинари и обучения, 
конференции и статии:
• Курс „Устройство на горски територии”, 

проведен в периода 10-12.03.2020 г., с 
лектор проф. дн Христо Цаков, в ИГ-БАН.

• Участие на 20.02.2020 г. в обучение на 
учени и докторанти от Институт за гората 
за работа със Съвместната база данни по 
проект “За всеки спасил дърво” (FOREST), 
съфинансиран от Европейския съюз чрез 
Програмата за трансгранично 
сътрудничество Interreg-ИПП България-
Сърбия 2014-2020 г.

• Международна научна конференция „60 
години Лесозащитни станции в 
България“ 26.11.2020 г., гр. София. 
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