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СПРАВКА  

за по-съществени научни и научно-приложни приноси в трудове   

на гл. ас. д-р Йонко Добринов Додев  

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално 

направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство, вкл. Дендрология“ 

 

 

Съвременното лесовъдство се развива като екологична наука, чии то основен приоритет е 

устои чивото управление и многофункционално ползване на горските ресурси. Стопанисването 

на горите трябва да отговаря на нуждите на много и разнообразни заинтересовани страни, и да 

е насочено към търсене на оптималния възможен баланс в задоволяване на техните 

потребности, които често са противоречащи си, дори взаимоизключващи се. Същевременно и 

приоритетно, то не трябва да допуска влошаване състоянието на горските хабитати. 

Лесовъдството се базира на фундаментални основи като биологията и екологията на 

дървесните видове, но е принудено постоянно да се развива и да реагира на променящите се 

условия и актуални предизвикателства, в т.ч.: климатични промени; глобализация, водеща до 

разпространение на инвазивни чужди видове, болести и вредители; промени в обществените 

нагласи, в горските политики и в парадигмата на ползване на горите; проблеми с работната ръка 

и материално-техническото обезпечаване в горското стопанство; и други. 

В настоящия конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ са представени 31 

научни труда (20 на български и 11 на англии ски език), свързани със стопанисване на горите от 

източен габър в България, издънковите дъбови гори, иглолистните култури създадени извън 

естествения им ареал, инвазивни чужди видове, културни функции на горите и други. 

Основните научни приноси от десетте публикации включени в група В са представени в отделна 

разширена хабилитационна справка. По-съществените научни и научно-приложни приноси, 

съдържащи се в останалите публикации, могат да се обобщят в следния порядък: 

 

1. Стопанисване на гори в Долния горскорастителен пояс на България 

1.1. Стопанисване на гори от източен габър 

 Направено е цялостно и задълбочено проучване на горите от източен габър в България 

(Додев, Марков, 2022 Г5.1.). Описани са ареалът на вида и неговите биологични и екологични 

особености.  

Разработена е класификация на източногабъровите гори според условията на 

месторастене. Във всяка група гори е проучен и съпоставен неговият растежен потенциал с този 

на алтернативните дървесни видове. Изследвани са естествените възобновителни и 

сукцесионни процеси и растежът на източния габър в туфи. 

Предложени са научнообосновани лесовъдни системи за стопанисване на горите от 

източен габър в България, в зависимост от тяхната устои чивост и продуктивност. Разработен е 

специфичен вариант на неравномерно-постепенна сеч, кои то да се прилага за възобновяване на 
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смесените насаждения. Установено е, че в абсолютно чистите насаждения може да се прилага 

традиционното нискостъблено стопанство дори и при по-висок турнус (до към 70 г.). За 

отглеждане на младите насаждения е препоръчано използването на метод за индивидуално 

отглеждане на дърветата на бъдещето, като деи ностите не са целоплощни, а са насочени само 

към отделните дървета от стопански значимите видове. За борба с подлеса от източен габър е 

препоръчано тои  да не се изсича на голо, а да се имитират и ускоряват естествените процеси в 

туфите, чрез тяхното изреждане едновременно с фазите на възобновителната сеч. В някои 

насаждения с плътен подлес от източен габър е възможно да се прилага средностъблено 

стопанство. Анализирана е икономическата ефективност на предложените лесовъдни системи. 

Установено е, че използваната в лесоустрои ството таблица за определяне 

производителността на насажденията от източен габър е грубо погрешна. Тя дава занижен в 

пъти запас и трябва спешно да се поправи. Макар и в по-малка степен растежната таблица за 

вида също е погрешна по отношение на растежа и производителността на насажденията, а е и 

непълна. Препоръчано е тя да се ревизира и допълни. 

Установено е, че на практика при традиционния добив на дърва за огрев само половината 

от стъблото на източния габър се оползотворява. По-тънката половина (вършината), която 

остава като отпад след сечта, е около 50% от общата биомаса. Препоръчано е търсенето на 

варианти за добив и използване на дървесината на източния габър като биогориво под формата 

на чипс. Така ще се избегне похабяването на половината от общата биомаса. 

 

1.2. Стопанисване на издънкови дъбови гори 

 Изследвано е състоянието на дъбовите гори на територията на Северноцентрално 

държавно предприятие – Габрово. Установено е, че те са основно с издънков произход. Над 80% 

от тях вече са надхвърлили турнусната си възраст. В състава им силно доминира церът със 72%, 

като тенденцията е тои  да измества летния и зимния дъб. При голяма част от издънковите 

церови дървета се установява липса на централен корен, кои то е характерен за дъбовете. Това 

не им позволява да достигат до наличната влага в дълбоките слоеве на почвата и ги прави силно 

нестабилни при силни засушавания. Установено е, че с напредване на възрастта започва разпад 

на насажденията. Препоръчано е ускорено превръщане на издънковите дъбови гори в семенни 

с оглед създаване на устои чиви гори с нормално развита централна коренова система (Додев и 

др., 2018 Г8.3.). 

Разработена и апробирана e лесовъдска система за превръщане на издънковите дъбови 

гори в семенни. Тя е предназначена за насаждения със силно изразен подлесен етаж, 

разположени върху дълбоки почви в равнинните части на Северна България. Основен проблем 

за естественото им семенно възобновяване е подлесната растителност, която през първите 

години изпреварва в растежа семенния подраст и го заглушава. За успешното семенно 

възобновяване на дъба е необходимо периодично изсичане на храстите до укрепване на 

подраста. За тази цел е предложен специфичен вариант на постепенна сеч с осветления през 3 

години, съчетани с изсичане на подлесната растителност (Попов и др., 2019а Г8.6., 2019б Г8.7.). 
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Аргументирано е прилагането на средностъблено стопанство в част от издънковите 

дъбови насаждения с плътен подлес от източен габър. Чрез него може да се постигне плавното 

им превръщане във високостъблени, като междувременно то носи разнообразни екологични, 

социални и икономически ползи (Додев, Марков, 2022 Г5.1.). 

 

1.3. Стопанисване на иглолистни култури създадени извън естествения им ареал 

Изследвани са иглолистните култури в България, създадени извън естествения им ареал 

и са дадени насоки за тяхното стопанисване (Попов и др., 2018 Г11.1., Попов и др., 2016 Г8.2., 

Попов и др., 2014 Г8.1.) 

Установени са естествените ареали на иглолистните дървесни видове в България. 

Направен е анализ на екологичните и биологични особености на иглолистните култури, 

създадени извън естествения им ареал. Установено е, че те се намират в екологичен стрес, което 

ги прави силно неустои чиви на биотични и абиотични фактори. Поради ниската им устои чивост, 

в тях настъпват ускорени процеси на изреждане и деградация.  

Определено е, че основен лимитиращ фактор за тяхното развитие и устои чивост е липсата 

на достатъчно влага. Друга причина са използваните гъсти схеми за залесяване, които 

впоследствие се оказват един от основните фактори за механичната и биологичната им 

неустои чивост. Отчетени са интензивни сукцесионни процеси в посока на възстановяване на 

естествената широколистна растителност.  

Установено е, че за иглолистните култури, създадени извън естествения им ареал, 

бонитетът не може да се използва за определяне на екологичното им съответствие и за 

направата на състоятелни разчети за тяхната устои чивост и дълговечност. Установено е, че 

масовото разпадане на културите е в пропорционална зависимост от надморската височина, 

която е косвен индикатор за влагата и останалите екологични фактори. На тази база е 

предложен метод за определяне нивото на екосистемно съответствие на иглолистните култури. 

Разработен е модел за извеждане на отгледните сечи в тях на база оптимални разстояния 

между дърветата според височината им. Дефинирани са критерии, етапи и препоръки за тяхното 

стопанисване и трансформация в естествени широколистни насаждения.  

Направен е анализ за икономическата ефективност на вариантите за възобновяване на 

иглолистните култури в долния горскорастителен пояс. 

 Проучени са вариационните криви за строежа по диаметър, височина и обем на култури от 

дуглазка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в Северозападни Родопи (Ferezliev et al., 2019 Г7.2.). 

Извършена е проверка на съответствието (близостта) на кривите с хода на всеобщата 

вариационна крива на разпределение и единната крива на височините, съставени от Тюрин, 

което е научен интерес във връзка с потвърждаване/отричане на изводите, които тои  прави по 

отношение на строежа по дебелина и височина на чистите, едновъзрастни естествени 

дървостои. Получените вариационни криви ще са от полза при създаване и допълване на 

нормативно-справочната база за обемната и сортиментна структура, техническата зрялост и 
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турнуса на сеч на културите от дуглазка. Получените крива и права линия на масите дават 

възможност по графичен път да се извършва кубиране на изследваните и на други подобни на 

тях групи от сравнително еднородни дървостои. 

  

1.4. Стопанисване на кестенови гори 

Извършено е проучване на проблемите, свързани с влошеното състояние на горите от 

обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в България. Предложени са конкретни лесовъдски 

подходи и мерки за тяхното стопанисване, съобразени с биологичните и екологични особености 

на вида. Установено е, че поради биологията на обикновения кестен, възобновителните сечи 

следва да започват след 40-годишна възраст, и трябва да се извеждат след узряването на 

плодовете и преди развитието на издънките (месеците декември и януари), като същата година 

не се събират плодове от възобновителните участъци. Необходимо е да се направи 

инвентаризация на всички кестенови насаждения, като се обособят в две групи. Първата да е за 

приоритетно производство на дървесина, а втората - за приоритетно производство на плодове. 

Очертани са разлики в подходите за стопанисване на насажденията от двете групи (Додев и др., 

2018 Г8.4.). 

   

1.5. Проучвания на инвазивни чужди видове 

 Извършено е цялостно подробно проучване на разнообразието, размера и 

разпространението на популации от инвазивни чужди видове на територията на Лозенска 

планина. Установените инвазивни чужди видове (ИЧВ) и потенциално инвазивни чужди видове 

(ПИЧВ) представляват 3,46% от флората на планината и 45% от всички ИЧВ в България. Около 

1/5 от тях са силно агресивни видове. По-голяма част от ИЧВ произхождат от Америка и Азия и 

са въведени преднамерено. Картирани са всички установени популации от ИЧВ и ПИЧВ. 

Идентифицирани са местообитанията от НАТУРА 2000 изложени на риск от разпространението 

на ИЧВ (Glogov et al., 2019 Г7.1.). 

Извършено е фитоценологично и еколого-морфологично проучване на ИЧВ Opuntia 

humifusa (Raf.) Raf. в единственото установено до сега находище на територията на Лозенска 

планина. Установена е висока адаптивност на вида към заеманото от него местообитание и 

липса на статистически значима корелация между морфологичните му белези и анализираните 

почвени показатели. Основни фактори за адаптацията на кактуса в случая са: релефа, кои то 

благоприятства преживяването на зимните студове и размножаването (предимно вегетативно) 

на вида; краи ният стадии  на сукцесия на растителните съобщества; и човешкия фактор. Със 

своята стратегия за размножаване и разпространение O. humifusa представлява заплаха за 

популациите на автохтонните видове, заемащи сходни екологични ниши, в това число и за 

такива с природозащитен статут (Глогов и др., 2020 Г7.3.) 
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2. Проучвания върху културните функции на горите 

 Описани са промените в парадигмата на ползване на горите в България. Диференцирани 

са три периода: i) до към края на Втората Световна вои на - горите се експлоатират на практика 

почти безконтролно, и то основно за нуждите на селското стопанство; ii) социалистическото 

управление на страната (1944 - 1989 г) - горската политика е насочена към повишаване на 

дървопроизводството и развитието на горската промишленост; iii) от 1989 г. до наши дни - 

директната експлоатация на горите постепенно отстъпва място на различните нематериални 

ползи от тях. Аргументирана е прогноза, че в перспектива т.н. културни екосистемни услуги, 

свързани със значението на горите за подобряване на човешкото здраве и благополучие, ще 

придобиват все по-голямо значение в горската политика на България (Додев, 2021а Г8.9.). 

Проучени са основни характеристики на рекреационните гори в България – видове, 

разпределение по собственост, надморска височина, възраст и дървесен състав. Направен е 

критичен анализ на сегашното им стопанисване и са дадени препоръки за подобряване на 

тяхното управление, така че да изпълняват пълноценно основната си функция. В тази връзка са 

идентифицирани горски социални услуги, които би могло да се предоставят в рекреационните 

гори. Това са социални и културни услуги за населението, базирани на гори и горски ресурси, 

които целят подобряване на човешкото здраве и благополучие, в т.ч. горска терапия, рекреация, 

обучение, културни и спортни деи ности. Очертана е необходимостта от разработване на 

цялостна концепция за Социална Горска Политика в България и внедряването и  като част от 

горското стопанство на страната (Додев, 2021б Г8.10). 

Проучена е горската социална политика (Forest Welfare Policy) на Република Корея и 

основните аспекти от деи ността на кореи ския Горски Социален Институт (Korea Forest Welfare 

Institute) – специализирана агенция за прилагане на тази политика. Описани са целевите групи, 

изградената инфраструктура, прилагани деи ности и очаквани ефекти от различни типове 

социални услуги в горите. Представени са резултати от досегашното прилагане на горската 

социална политика в Р. Корея. Препоръчано е идентифициране на възможности за внедряване 

на някои аспекти от нея в управлението на рекреационните гори на България, след съответното 

им адаптиране към националните ни социални, природни и културни специфики (Додев, 

Жиянски, 2019 Г8.8.). 

 Идентифицирани са оброците на територията на общините Етрополе, Правец, Ботевград, 

Своге, Мездра и Роман (общо 912 оброка). Проучена е свързаността им с природни обекти 

(вековни дървета, извори, могили и др.) и културно-исторически обекти. Установено е, че в 

изследвания раи он оброци се основават и честват поне от началото на XIX век до наши дни от 

общности определени на териториален или родов принцип. Оброкът е описан като културна 

екосистемна услуга с духовно-религиозна стои ност, която дава на хората духовно обогатяване, 

религиозно пространство, усещане за място и общностна принадлежност, културно наследство, 

естетическа наслада и други нематериални ползи. (Дикова-Иванова и др., 2022 Г7.5.). 

Разработена е методологична рамка за оценка и картографиране на екосистемни услуги, 

предоставяни от природното наследство в България, за рекреация и туризъм. Резултатите 

показват, че природното наследство може да бъде представено като пространствен феномен, 
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концептуализиран от потоците екосистемни ползи, които допринасят за човешкото 

благополучие. Методиката за оценка и картографиране е разработена за прилагане на 

национално ниво, докато за регионално и местно ниво няколко пилотни проучвания маркират 

насоки за по-нататъшно развитие (Nedkov et al., 2021 Г8.14.). 

 Направена е оценка и картографиране на капацитета на горските територии да 

предоставят културни екосистемни услуги в пилотен раи он община Велинград. Проучването 

потвърждава, че идентифицирането на природното наследство в горските територии може да 

бъде мощен двигател за регионално развитие чрез създаване на значителни положителни 

ефекти като стимулиране на културен туризъм в горите, диверсифициране деи ността на 

горските стопанства и подкрепа за нови форми на образователни и културни деи ности в горите 

(Zhiyanski et al., 2021 Г8.13.). 

Създадена е Съвместна електронна база данни, включваща информация за биологичното 

разнообразие в трансграничния регион между България и Сърбия. Тя е създадена от научни 

работници и младежи от двете страни в рамките на съвместни деи ности за опазване на горските 

хабитати. Горското образование на младежи и непрекъснатото актуализиране и увеличаване на 

предоставената от тях информация, биха могли да превърнат Базата данни в надеждно средство 

за мониторинг на биоразнообразието не само в трансграничния регион, но и на целите 

територии на България и Сърбия (Глогов и др., 2021 Г8.12.). 

 Изследвани са трансферът и акумулирането на потенциално токсични елементи (ПТЕ) в 

системата почва-растение в горски територии на Национален парк Централен Балкан. На базата 

на in situ наблюдения и вземане на проби са анализирани концентрациите на ПТЕ в почвата и 

надземната растителност. Оценен и картографиран е капацитета на различни видове горски 

екосистеми да акумулират ПТЕ. Идентифицирани са области, където горските екосистеми имат 

наи -голям капацитет да предоставят съответната екосистемна услуга и да акумулират ПТЕ 

(Yaneva et al., 2022 Г7.4.).  

Състоянието на горските пътища и материалните активи е от съществено значение за 

провеждане на необходимите деи ности в горските територии. Установено е, че много от 

горските пътища в България подлежат на реконструкция, тъи  като трасировъчните и 

конструктивни елементи на повечето от тях не отговарят на съответния клас горски път. 

Реконструкцията засяга всички елементи на пътя - трасировъчни и конструктивни (Маджов, 

Додев, 2021 Г8.11.).  

Идентифицирани са технико-икономически критерии, които определят 

експлоатационния срок на материалните активи в горското стопанство. На тяхна база е 

предложен математически модел за оптимизиране на експлоатационния срок с оглед 

повишаване ефективността на деи ността (Маджов, Додев, 2018 Г8.5.).  
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