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ХАБИЛИТАЦИОННА РАЗШИРЕНА СПРАВКА ЗА НАУЧНИ ПРИНОСИ 

на гл. ас. д-р Йонко Добринов Додев 

представена за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност    

„Лесовъдство, вкл. Дендрология “  

 

СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИ В ДОЛНИЯ ГОРСКОРАСТИТЕЛЕН ПОЯС 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Лесовъдството е приложна наука за биологията и екологията на гората и за 

методите за отглеждане, възобновяване и ползване на горските насаждения. То има 

за цел да осигури научнообосновано стопанисване на горските екосистеми с цел 

непрекъснато осигуряване на техните разнообразни екосистемни услуги, в т.ч. 

материални - основно дървопроизводство и добив на недървесни горски ресурси; 

поддържащи - опазване на биологичното разнообразие; регулиращи - защита на 

почвата и водата, фиксиране на въглерода, намаляване риска от природни бедствия 

и др; и културни – свързани с рекреация, забавление и образование (MCPFE, 1993, 

MAES, 2013). В чисто практически смисъл, лесовъдството може да се приеме за 

синоним на „горско стопанство“ . 

Лесовъдска система е планирана дългосрочна програма на лесовъдските 

деи ности, които се прилагат през целия живот на дадено горско насаждение. 

Лесовъдството е регионална наука. Т.е. докато общите принципи за стопанисване на 

горите (устои чивост, природосъобразност, многофункционалност, екосистемност) 

биха могли да се разглеждат като универсални (MCPFE, 1993; Wiersum, 1995), то 

съвсем логично лесовъдските системи, чрез които те на практика се постигат, са 

твърде разнообразни. Те се различават както в различните географски раи они, така 

и в различните типове гора. Според характерните закономерности за всеки тип гора, 

и в зависимост от неи ната динамика и взаимодеи ствие с почвено-климатичната 

среда, трябва да се прилагат подходящи за нея лесовъдски системи. 

В Долния горскорастителен пояс на България лесовъдите са изправени пред 

специфични и сериозни предизвикателства. Тук дендрофлората е наи -богата и 

горските екосистеми са с разнообразен дървесно-храстов състав. В тях протичат 

сложни и нерядко противоречиви по своята същност деградационно-

възстановителни сукцесионни процеси, което силно усложнява лесовъдските 

деи ности. Горските насаждения са разположени в близост до населените места и 

негативният антропогенен натиск върху тях е много голям, в т.ч. бракониерски сечи, 

пожари, паша, засилено присъствие и деи ности в горите и др. И не на последно място, 
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научните сценарии сочат, че климатичните промени ще окажат наи -силно негативно 

влияние именно върху месторастенията в равнинните и хълмисто-предпланински 

раи они на страната (Раев и др., 2011).  

 През годините научната ми работа се насочи към изследване на горски 

екосистеми в Долния горскорастителен пояс, като се фокусира в следните основни 

направления: стопанисване на гори от източен габър; стопанисване на издънкови 

дъбови гори; и управление на гори с висок рекреационен потенциал. Интересите ми 

в тези области са продиктувани както от гореописаните фундаментални лесовъдски 

проблеми, така и от актуални нужди на горското ни стопанство. Показателен за това 

е фактът, че повечето от изследванията са инициирани от отговорни за горското 

управление институции (Изпълнителна агенция по горите – МЗХГ и Държавни 

горскостопански предприятия). В тази връзка наред с чисто научен принос в тях са 

търсени и резултати с приложна стои ност за горското стопанство на страната. 

1.1. Стопанисване на гори от източен габър 

Източният (келяв) габър (Carpinus orientalis Mill., C. duinensis Scop.) е един от 

видовете, които доминират в състава на ксеротермните гори на Балканите и е 

широко разпространен в равнинните и нископланински раи они на полуострова 

(Popovic et al., 1997; Demirci, 2006; Sikkema, Caudullo, 2016). У нас парциалната му площ 

е 205 384 ha, което е приблизително 5,3% от залесената площ на страната, а в 650 545 

ha гори участва в състава на подлеса (ИАГ, 2021). Образува чисти или смесени 

насаждения с други ксеротермни видове и участва в състава на почти всички типове 

гора в Долния горскорастителен пояс (Глогов и др., 2019; Dodev et al., 2020). 

Източният габър е един от наи -сухоустои чивите и невзискателни към 

почвените условия дървесни видове (Bobrov, 1970; Sabeti, 1976; Browicz, 1982). 

Светлолюбив е и успешно понася както почвена, така и атмосферна суша. Обикновено 

се среща на стръмни терени с припечно изложение, върху бедни и плитки почви, на 

сухи, силно каменливи и ерозирани месторастения (Додев, 2016; Додев, Марков, 

2022). Видът в повечето случаи успява да формира устои чиви екосистеми при 

екстремно лоши условия по отношение на влажност и богатство на почвата.  

Редица научни изследвания установяват промяна на климата в страната през 

последните десетилетия в посока на затопляне и засушаване (Маринов, 2009; Раев и 

др., 2011; Alexandrov, 2007). Научни сценарии предричат дори появата и 

разширяването в Долния горскорастителен пояс на зони с траен дефицит на 

влагозапасяването (с индекс на сухотата по Де Мартон под 20), водещ до разпад на 

горските екосистеми (Раев и др., 2011). В тази връзка източният габър, до скоро 

незаслужено пренебрегван и считан за „малоценен” и „плевелен” дървесен вид, би 

могъл да поеме наи -негативните последици от очакваното затопляне и засушаване и 

да даде необходимото време на останалите местни видове да се адаптират към 

променящите се условия на средата. 



3 
 

Вече се отчитат нарушения в здравословния статус на българските гори в 

резултат на климатичните промени (МОСВ, 2008). Това се отнася с наи -голяма сила за 

горските екосистеми в Долния горскорастителен пояс. Освен че лесно понася 

продължителни засушавания и горещини, източният габър е сравнително устои чив 

и на повечето от срещащите се в България болести и насекомни вредители (Роснев и 

др., 2006). Така тои  се явява естествена алтернатива за стабилизиране на горските 

екосистеми и играе важна роля за спиране на деградационните процеси в тях. 

Още по-силна е тази тенденция в иглолистните култури, създадени при ниска 

надморска височина. Липсата на достатъчно влага е наи -важен първичен фактор за 

тяхното разпадане (Донов и др., 1991; Зафиров, 2008; Роснев и др., 2009; Попов и др., 

2018). На сухите и бедни месторастения източният габър формира значителна част 

от подлеса в разпадащите се иглолистни култури и несъмнено ще участва в 

следващото поколение гора. 

Тои  е устои чив и на интензивни горски пожари. Деи ства като естествен 

огнезащитен материал и съдеи ства за намаляване разпространението и интензитета 

на огъня (Shafiei et al., 2010). Това му свои ство е от голямо значение, особено при 

предвижданите условия на повишена лятна суша и потенциално по-голяма честота и 

интензивност на горските пожари (Liu et al., 2010). 

Източният габър участва във формирането на разнообразни горски хабитати, 

които попадат в Европеи ската класификация на хабитатите, в съответствие с 

Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна. В контекста на съвременните схващания за гората като многофункционална 

система важно място има и прилагането на Националната методика за определяне, 

стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стои ност (2016). В 

редица от идентифицираните за страната консервационни стои ности е посочена 

важната екологична роля и място на „нископроизводителните“ и съставени от 

„малоценни“ видове гори, в които източният габър взема голямо участие. 

Въпреки своята изключителна екологична роля, през последните 60 години 

горите от източен габър са считани за „малоценни“ и са положени огромни усилия за 

премахването им чрез голи сечи и последващо залесяване с борове (т. нар. 

реконструкции). Днешната деи ствителност показва, че тези изкуствени и 

насилствени горскостопански мероприятия не са дали очаквания и желан ефект. 

Площта му в страната днес е приблизително същата, каквато е била преди началото 

на реконструкциите (Стипцов, 1995), като през последните тридесет години се е 

увеличила с близо 8% (Додев, Марков, 2022).  

След закриването на стопанския клас „Реконструкция” през 2007 г. 

източногабъровите насаждения са отделени в специално новосъздаден „Келяв-

габъров“ стопански клас, като основният метод за стопанисването им продължават 
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да са голите сечи. Те обаче имат редица екологични недостатъци, все по-трудно се 

възприемат от обществото, а и не са атрактивни за дърводобивните фирми (Додев и 

др., 2017). В резултат на това, понастоящем източногабъровите насаждения са на 

практика „изоставени“ и с малки изключения в тях не се води никаква 

горскостопанска деи ност. В същото време борбата с него в подлесния етаж е основно 

предизвикателство пред лесовъдите по време на възобновителните сечи. Поради 

всички тези причини предлагането на научнообоснована и рационална лесовъдска 

система за стопанисване на насажденията и подлеса от източен габър е от 

изключително голяма стопанска важност и представлява сериозен интерес за 

лесовъдската ни наука и практика. 

1.2. Стопанисване на издънкови дъбови гори  

Издънковите дъбови гори в България са почти 1,2 млн. ha, което е 

приблизително 29% от залесената площ на страната. Разположени са основно в 

Долния горскорастителен пояс, като масово се изкачват до около 700 m н.в., рядко по-

високо. Намират се в близост до населените места и са подложени на много голям 

антропогенен натиск (Додев и др., 2018б; Костов, Александров, 2018; Velichkov et al., 

2009; Markoff et al., 2020). При тези условия са оцелели благодарение на своята 

издънкопроизводителна способност (Радков, Минков, 1963) и в следствие на това 

понастоящем основната част от дъбовите гори в България (около 80%) са с издънков 

произход. Освен голямото екологично значение което имат, те са основен и 

предпочитан източник за осигуряване на населението с дърва за огрев (Костов и др., 

2017). 

Политиката за превръщане на издънковите дъбови гори в семенни датира от 

следвоенните години (Даков, Гарелков, 1985). Използвани са различни методи - 

метод на акад. Мако Даков, превръщане чрез прерастване и прилагане на постепенни 

сечи, метод на И. Костов за превръщане чрез средностъблено стопанисване и др. Те не 

са постигнали желания ефект, като на практика тенденцията е точно обратната - 

делът на издънковите спрямо високостъблените дъбови гори се увеличава (ОГФ, 

1995; 2015). Реконструкциите също се оказват несполучливо мероприятие (Величков 

и др., 2007; Попов и др., 2007). След началото на 70-те години на миналия век се 

възприема подход издънковите дъбови гори да се оставят за прерастване (Дамянов и 

др., 1977).  

Понастоящем проблемът с тяхното по-нататъшно стопанисване е много 

актуален и сериозен. Приблизително две трети от тях вече са зрели и презрели. Те са 

събрани в един 20-25-годишен „пакет“ от 50 до около 75-годишна възраст. Почти 

няма разлика в данните за цера и общо за останалите видове дъб. Подобна е 

ситуацията и по отношение на разпределението на запаса на издънковите дъбови 

гори по класове на възраст. Приблизително 77% от запаса е в насажденията над 50 г., 

т.е. тои  също е събран в „пакет“ в презрелите насаждения (Додев и др., 2018; Костов, 
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Александров, 2018). Превръщането на този огромен масив гори е свързано с редица 

екологични и технологични предизвикателства. А и дори теоретично да се допусне, 

че е възможно превръщането им в кратки срокове, възниква също и проблемът, че в 

последствие огромни площи ще се нуждаят от отглеждане. 

Освен това сериозен проблем на издънковите дъбови гори е остаряването на 

кореновата им система. При всяка ротация е необходимо да се полагат усилия за 

неи ното обновяване (Маринов и др., 1994). Нискостъбленото стопанство не може да 

съществува перманентно, без наличие на високостъблена компонента, която да 

подържа дълговечността на системата, като осигурява млади семенни фиданки 

(Костов, 1994). Този проблем е критично важен, тъи  като централният корен на 

дъбовете им осигурява достъп до влага в дълбоките почвени слоеве. Както стана 

дума по-горе, наи -силното засушаване се очаква да е в техния ареал, и без централен 

корен те нямат средство, с което да оцелеят при по-продължителни суши. В 

потвърждение на това Роснев и др. (2006; 2010) посочват, че съхненето при дъба 

съвпада с продължителните засушавания у нас, първоначално в нискостъблените, а 

впоследствие и във високостъблените насаждения. 

За разлика от в Западна Европа, средностъбленото стопанство не се е утвърдило 

като форма за стопанисване на дъбовите горите в България. У нас няма типични 

средностъблени насаждения, т.е. нискостъблени насаждения с надлесни семенни 

дървета (стандарти), които да осигуряват едра дървесина и естествено семенно 

възобновяване (Додев и др., 2018а). Прилагането на средностъблено стопанство в 

издънковите дъбови гори би могло да даде възможност за разсредоточаване на част 

от проблема във времето. Костов и Александров (2018) описват разновъзрастно 

стопанисване на издънковите гори.  

Равнинните дъбови гори, разположени върху много богати почви, се 

характеризират с плътен подлесен етаж, кои то изключително много пречи на 

възобновителните процеси (Попов и др., 2019а,б). Дъбовият подраст през първите 

години от живота си не нараства интензивно по височина. Тои  става 

конкурентноспособен на подлеса едва след като укрепне (Попов, 1984). Христов 

(2002) застъпва тезата, че в голяма част от дъбовите насаждения откриването на 

подраста се е забавило и това е довело до големи загуби на подраст или 

превръщането му в торчков. 

През 2016 г. в Кранево се провежда Национално съвещание по стопанисване на 

издънковите дъбови гори в България. То определя като приоритет поставянето на 

диференцирани цели и преминаване от национални указания за стопанисването им 

към регионални такива. В тази посока следва да се търсят лесовъдски системи 

съобразени с местните условия на месторастене, биологичните особености и 

състоянието на насажденията, и съобразно технологичните възможности на 

горскостопанската практика. 
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1.3. Управлението на гори с висок рекреационен потенциал 

В исторически план парадигмата на ползване на горите в Европа, а и в България, 

се променя от директната им експлоатация към припознаване и оценяване на 

техните нематериални функции (Додев, 2021а,б; Aldous, 2007; Fuller, Irvine, 2010). Но 

докато ползването на основните материални, поддържащи и регулиращи функции на 

горите са в определена степен нормативно урегулирани и са създадени отговорни 

институции за тяхното управление, това не се отнася за техните културни функции, 

които са свързани с рекреация, забавление и образование в горите. Те са 

идентифицирани като приоритет в редица европеи ски политически документи (the 

European Forestry Strategy (Council of the European Union, C56/1999), the EU Forest 

Action Plan (Commission of the European Communities, COM2006/302), the Pan-European 

Sustainability Criteria and Indicators forest management (MCPFE, 1993), а също така и на 

национално ниво в нашата страна (Закон за горите, Национална стратегия за 

развитие на горския сектор в България 2013-2020 г.). Въпреки формалните 

предписания обаче, няма реални политики за това как те да достигнат целенасочено 

и ефективно до максимално широк кръг от населението (в т.ч. законодателство, 

отговорни институции, експерти) (Mann et al., 2010). 

Разбирането на нематериалните ползи за хората от взаимодеи ствието им с 

горските екосистеми е важно за поддържане и подобряване на общественото здраве 

и благополучие. Основните ползи могат да се обобщят както следва (Dodev et al, 

2020): 

• Физиологични ползи – позитивен ефект върху имунната, нервната, сърдечно-

съдовата, респираторната и ендокринната системи; подобряване на 

жизнеността и общото здравословно състояние; 

• Психологични ползи – намаляване на стреса, безпокои ството и депресията; 

подобряване на настроението и емоциите; 

• Познавателни ползи – умствена релаксация; възстановяване и повишаване на 

концентрацията и познавателните способности; предоставяне на 

възможности за образование на открито в здравословна среда; 

• Социални ползи – подобрява се взаимодеи ствието с другите хора; стимулиране 

на социални и емоционални умения; подобряване на самочувствието; 

положително поведение към собственото здраве, навици и начин на живот, 

както и към околната среда; 

• Духовни ползи – позитивен ефект върху културните и религиозни търсения; 

вдъхновение; душевния мир; усещане за принадлежност и патриотизъм; 

• Икономически ползи – позитивен ефект върху местната икономика и заетост; 

нови професии и бизнеси; ниша за нови инвестиции. 
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Тези ползи могат да допринасят за подобряване на човешкото здраве и 

благополучие и в усилията за справяне с различни наболели социални и демографски 

проблеми характерни за европеи ските общества. За целта е нужно да се разработят 

подходящи социални и културни услуги, базирани на горите и горските ресурси, чрез 

които тези ползи да достигат до населението. Без тяхното интегриране в реалното 

горско управление на всички нива, то няма как да е успешно, тъи  като не би 

отговаряло на потребностите на наи -широкия кръг заинтересова лица, а именно 

обикновените граждани. Важно е да има и инструменти, с които да се оцени и 

картографира потенциала на горските територии за рекреационни и терапевтични 

услуги, което би било от голяма полза за взимащите решения, собствениците на гори, 

инвеститорите, както и за ползвателите на тези услуги (Dodev et al., 2021). 
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2. ОСНОВНИ НАУЧНИ ПРИНОСИ  

 

2.1.  Стопанисване на гори от източен габър  

 Предложен е научнообоснован подход за устои чиво стопанисване на горите от 

източен габър (Carpinus orientalis Mill) в България, кои то отчита тяхната екологична 

роля, устои чивост и продуктивност. Разработена е класификация на 

източногабърови гори според условията на месторастене, като са идентифицирани 

три групи гори: I група – на много бедни месторастения; II група – на бедни 

месторастения; и III група – на средно богати и богати месторастения. За всяка група 

гори е установен растежният потенциал на източния габър и е сравнен с този на 

алтернативните дървесни видове. Изследвани са естествените възобновителни и 

сукцесионни процеси в трите групи гори. Въз основа на това са предложени 

дългосрочни цели за устои чиво стопанисване на горите от източен габър в страната 

(Dodev et al., 2020 B4.5.).  

Проучено е разпространението на източния габър и мъждряна (Fraxinus ornus L.) 

на територията на Лозенска планина и особеностите на тяхното поведение и 

взаимоотношения от гледна точка на екологичните условия. Установено е, че: 1) 

Източният габър преобладава над мъждряна като площ, в това число и в 

насажденията, в които двата вида се срещат едновременно; 2) В подлесния етаж 

мъждрянът формира биогрупи с по-висока гъстота от тази на източния габър; 3) 

Двата вида се настаняват предимно в подлесния етаж на иглолистни култури, и по-

рядко в издънкови дъбови, габърови и букови насаждения; 4) Източният габър 

показва способност да измества мъждряна и това се вижда от преобладаването му на 

по-добри месторастения и в смесени насаждения (Глогов и др., 2019 В4.4.). 

 

2.2. Стопанисване на издънкови дъбови гори 

Проучени са издънковите дъбови гори на територията на Северноцентрално 

държавно предприятие ДП. Установено е, че: 1) 50% от тях са презрели, а 9% са зрели; 

2) След 100-годишна възраст в тях протичат процеси на разпад; 3) Болшинството от 

тези гори са доминирани от цера (Quercus cerris L.); 4) Плодоносят често и обилно и в 

тях обикновено има достатъчно количество семенен дъбов подраст; 5) Те са загубили 

централния си корен, кои то е характерен за дъбовете, наи -често поради кореново 

гниене, и това ги прави уязвими на суша; 6) Основният проблем пред лесовъдите за 

тяхното превръщане в семенни е борбата с подлесната растителност по време на 

възобновителната сеч и в първите години след нея. За тази цел е предложен 

специфичен вариант на краткосрочно-постепенна сеч, при кои то осветителната фаза 

се извежда неколкократно, като всеки път подрастът се отглежда докато укрепне и 

стане конкурентноспособен на подлесната растителност (Марков и др., 2020 В4.6.).   



11 
 

Проучен е европеи ският опит в средностъбленото стопанство, в т.ч: същност на 

лесовъдската система, стопанки цели, подходящи дървесни видове, етапи в 

създаването на средностъблени насаждения, форма, структура и характеристики на 

дървостоя, турнусни възрасти, указания за стопанисване. Анализирани са 

възможностите за внедряване на средностъбленото стопанство в България. 

Препоръчано е използването му като система за устои чиво стопанисване на част от 

издънковите дъбови гори, както и като метод за превръщане на друга част от тях във 

високостъблени насаждения. Направен е разчет за евентуалната доходност на 

средностъбленото стопанство в България. По отношение на икономическата 

ефективност то заема междинно положение между нискостъбленото и 

високостъбленото стопанство, като постига добър баланс между екологичните, 

социалните и икономическите функции на гората (Додев и др., 2018 В4.2.). 

Анализирани са различни варианти за възобновяване на иглолистните култури, 

създадени в дъбовия пояс. Установено е, че: 1) Площта на иглолистните култури в 

България намалява средно с 1-2% на година; 2) Дори при твърде ранно загиване (на 

30-40 години), те възвръщат направените за тях разходи, в повечето случаи с 

излишък, т.е. при кратки турнуси те могат да се самоиздържат и да допринасят за 

поддържане на лесистостта на страната и снабдяването на пазара с иглолистна 

дървесина; 3) Създаването на култури от черен бор е икономически равностои но на 

създаването и стопанисването на семенен дъб; 4) На наи -добрите месторастения 

белият бор икономически конкурира дъба, дори когато не доживява повече от 30 

години; 5) При среднобонитетни месторастения наи -добър резултат дава 

изкуственото възобновяване с дъб; 6) На наи -ниските бонитети естественото 

самовъзобновяване с широколистни дава наи -добри финансови резултати (Марков и 

др., 2022 В4.10.).  

Изследвани са култури от бяла акация (Robinia pseudoacacia L.), които са 

създадени на типично дъбови месторастения в Лудогорието, с и без прилагане на 

агролесовъдски практики в тях. Установено е, че: 1) Таксационните показатели 

(средна височина, стъблен запас, запас на строителна дървесина и общ запас) са по-

добри в насаждението, в което е прилагано агролесовъдство; 2) В допълнение на това 

в него е произведено и определено количество селскостопанска продукция от 

местното население; 3) Също така, качеството на почвата в него е подобрено – 

съотношението въглерод/азот е по-благоприятно, съставът на хумуса е по-добър, 

хуминовите киселини са повече, а фулвиновите киселини са по-малко. Препоръчано 

е прилагането на агролесовъдски практики в първите години след създаване на 

акациеви култури на богати месторастения, което е свързано с редица 

дървопроизводителни, икономически и социални ползи (Kachova et al., 2019 B4.3.).  
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Извършен е анализ на произхода и разпространението на дендрофлората на 

Лозенска планина. Установени са 18 флорни елемента, принадлежащи към 8 групи. С 

наи -голямо участие са европеи ските, субсредиземноморските и евроазиатските 

елементи. В групата на адвентивните видове преобладават елементите с 

американски произход. Във фитогеографско отношение преобладават термофитите, 

мезотермите и микротермите от планинския център. Преобладаващи са 

стационарните над подвижните и вторичните геоелементи. Разпределението на 

флорните елементи в дяловете на планината е сходно. Установени са 36 терциерни 

реликта. Наи -високо присъствие на реликти е регистрирано в Югозападният дял, 

където дендрофлористичното разнообразие е наи -високо. Дендрофлората на 

Лозенска планината е съхранила в голяма степен своята автохтонност и може да се 

определи като средноевропеи ска с известно субсредиземноморско влияние (Глогов и 

др., 2018 B4.1.). 

 

2.3.  Управление на гори с висок рекреационен потенциал 

Дефиниран е терминът „социални услуги от горите“ по отношение на 

социалните и културни услуги за населението, които са базирани на гори и горски 

ресурси, и които имат за цел подобряване на човешкото здраве и благополучие. Те са 

представени като начин, по кои то културните екосистемни услуги от горите да 

достигат до широк кръг краи ни потребители, допринасяи ки за справянето с редица 

социални и демографски проблеми на европеи ските общества. Целта е да се 

предоставят социални услуги на населението чрез целенасочени взаимодеи ствия с 

горите за подобряване на човешкото здраве и качество на живот. Идентифицирани са 

следните основни групи социални услуги от горите: горска терапия, рекреация, 

образование, култура, спортни деи ности. Проучена е Горската социална политика на 

Южна Корея и резултати от неи ното прилагане. Очертани са предизвикателствата за 

по-нататъшното интегриране на социалните услуги от горите в горските политики 
на различни нива (Dodev et al., 2020 B4.7.). 

Разработен и тестван е интегриран метод за оценка и картографиране на 

потенциала на горските територии за предоставяне на терапевтични услуги. Тои  се 

базира на комбиниране на данни от традиционната горска инвентаризация в 

България и от други отворени бази данни със съвременни методи за оценка и 

картографиране на екосистемни услуги. Предложени са 7 групи критерии и 22 

индикатора, оценени по 5-бална скала, за генериране на комплексна оценка за всеки 

горски подотдел. Методиката е успешно тествана за пилотен раи он община Смолян, 

но е приложима в по-широк мащаб, независимо от вида и собствеността на горите. С 

помощта на инструменти за пространствена статистика са идентифицирани 

териториални «горещи точки» с потенциал за развитие на горска терапия в тях. 

Методиката може да се прилага и в други страни след адаптиране към техните 

географски, геоекологични и социокултурни специфики и наличните бази данни. 
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Това е рентабилен и информативен инструмент за подпомагане на собствениците и 

мениджърите на гори да диверсифицират ползването от тях, като се фокусират върху 
недостатъчно използвания горски рекреационен потенциал (Dodev et al., 2021 B4.8.) 

Приложен е иновативен подход за оценка на здравословното състояние на 

различни типове рекреационни гори на територията на общините Етрополе и 

Правец. Мониторингът, на база дистанционни методи за наблюдение с безпилотна 

летателна система с мултиспектрална камера и експертна теренна верификация, 

предостави информация за степента на увреждане на горите от проникнали 

инвазивни вредители и патогени. Определен е нормализираният индекс на 

растителната разлика (NDVI) в короните на заснетите насаждения. Установено е, че в 

наи -лошо състояние са боровите култури краи  Етрополе, силно засегнати от 

инвазивния гъбен патоген Dothistroma septosporum (NDVI = 0,47-0,66). В дъбовите 

насаждения силни повреди са идентифицирани от инвазивния насекомен вредител 

Corythucha arcuata, причинил депигментация, пожълтяване и преждевременно 

опадване на листата (NDVI = 0,69-0,79). Приложеният метод служи за ранна 

диагностика на увреждания в градски урбанизирани територии с цел ограничаване 

на щетите в тях (Georgieva et al., 2022 B4.9.). 
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