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1. ПРОБЛЕМАТИКА
Мисия
ИГ-БАН провежда фундаментални и научно-приложни изследвания в горски екосистеми,
изпълняващи ключова роля в околната среда както в нейната цялост и ненарушеност,
така също в условия на антропогенни въздействия, включително смекчаване на
последствията от климатичните промени.
ИГ-БАН създава теоретичната и научна основа за практически решения във връзка с
лесовъдските системи за стопанисване, горски генетични ресурси, опазване на горите,
защита от ерозия и наводнения, както и подпомагане формирането на политики и
законодателство по опазване на горите и природата.

Приоритети
 Биологично разнообразие в горската флора и фауна, генетични ресурси – особености,
разпространение и възможности за опазване и използване.
 Структура, функциониране и адаптация на горските екосистеми към климатични
промени.
 Мониторинг, опазване и възстановяване на горите.
 Лесовъдски и социално-икономически основи за устойчиво и многофункционално
управление и ползване на горските ресурси.

1.5.ОБЩОНАЦИОНАЛНИ
ДЪРЖАВАТА

И
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1.5.1.Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и
държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство,
национални културни институции и др. /относимо към получаваната субсидия/ - 1

 Определена е продължителността на засушаването във
водосбора на яз. Тича през периода 2021-2050 г. и са
картирани насажденията и горските култури при лоши
екологични условия за този прогнозен период. Предложено
е средният санитарно-охранителен пояс (ІІ) да обхваща
територията от бреговата ивица на язовира до 500 m
н.в. Направен е общ анализ на управлението на горските
екосистеми, като фактор за уязвимостта на водите в
контекста на климатичните промени.
Разработени са препоръки за прилагане на добри практики за управление и
стопанисване на горите във връзка с опазване на количеството и качеството на водите,
които са приложими за условията у нас, а част от тях се отнасят конкретно за
водосбора на яз. Тича. (проф. И. Маринов)
 Реализирани са биометрични измервания на диаметри (на гръдна височина и в
основата на фиданките) и височина в две различни схеми – адаптирана на Nedler и
класическа с рандомизиран блоков дизайн на общо 9 тополови клона в района на ДГС
“Оряхово”. Направена е инвентаризация, като е отчетено преживяването на фиданките.
(доц. Ив.Цветков)

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и
държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство,
национални културни институции и др. /относимо към получаваната субсидия/ - 2

 Установен е твърде разнообразен ход на сукцесионните процеси при трансформацията
на иглолистните култури, създадени в ареала на широколистните дървесни видове, в
насаждения с естествен семенен поизход: от възстановяване на автохтоната дъбова
растителност, изместването на бора от келяв габър, драка, глог, джанка и др.; подлесни
видове до настаняване на акацията, липата, единично орех и в определени, макар и
малки райони, естествено възобновяване на черен бор, с много добър начален старт.
(доц. Г.Попов)
 Изготвена е лесовъдската характеристика на три основни
хабитата на дъбовите и западно-понтийски букови гори в
Странджа: 91М0 Балкано-Панонски церово-горунови гори,
Подтип 3: Гори от източен горун; 91S0 Западно-понтийски букови
гори, Подтип 2: Странджански гори от източен бук с Vaccinium
arctostaphylos; 91S0 Западно-понтийски букови гори, Подтип 3:
Странджански гори от източен бук с Rhododendron ponticum. В
определени места (зрели и презрели стопанисвани гори и
резервати) са измерени степента на възобновяване в различните
хабитати.(инж. В.Радков)

 Разработена е схема за групиране на основните горими материали по характеристики
на „просушените“ частици от постилката и склопа на дървостоя (короната). Въз основа
на събраните данни към този момент, горимите материали от основните горски
екосистеми могат да се класифицират в 5 групи. (доц. Е. Велизарова)

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и
държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство,
национални културни институции и др. /относимо към получаваната субсидия/ - 3

 Групирани са горите от източен габър на територията на
ДГС «Етрополе», ДГС «Черни Вит» и ДГС «Ботевград» в
зависимост от екологичното им съответствие към различните
типове месторастения. Основната идея е да се комбинира
продуктивността с устойчивостта на горските екосистеми.
На тази база горите с преобладаващо участие на източен габър са разделени в три
основни групи: Първа група – насаждения на средно богати месторастения; Втора
група – насаждения на бедни месторастения; Трета група – насаждения на много
бедни (непродуктивни) месторастения. (ас. Й.Додев)
 Установена е смъртността на гъсениците от гъботворка основно във втора-трета
ларвна възраст при буковите и дъбови насажденията с висока склопеност, причинена от
Entomophaga maimaiga. При дъбовите насаждения с по-малка пълнота и склопеност,
където влажността на въздуха в короните на дърветата е по-ниска, смъртността на
гъсениците в млада възраст е била по-малка и епизоотията е засегнала основно
възрастните гъсеници. Смъртността е изключително висока (почти 100 %) и се е
разпространила в целия район на нападението на разстояния над 10-20 km от местата
на интродукциите. (проф. Г.Георгиев)

1.5.ОБЩОНАЦИОНАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ОБСЛУЖВАЩИ
ДЪРЖАВАТА
1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи
държавата и обществото, финансирани от национални институции, програми,
националната индустрия и др.

Проект: Интродукция на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga
Humber, Shimazu & Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) за
потискане на каламитета на Lymantria dispar (Linnaeus)
(Lepidoptera: Erebidae) на територията на ДГС Кирково през 2013 и 2014 г.
Финансиран от ЮжноЦентрално Държавно Предприятие (ЮЦДП)
Ръководител на проекта: проф. Георги Георгиев
Проект: Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните
промени. (Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change –
CC-WARE). Оценка на настоящата и бъдеща уязвимост на водните ресурси и
класификация на рисковете за питейните води в условията на климатични
промени – работни пакети 3,4 и 5.
Финансиран от ИАГ-МЗХ
Ръководител на проекта: проф. Иван Маринов
Проект: Трансформация на иглолистните култури, създадени в ареала на
широколистните дървесни видове, в насаждения с естествен семенен поизход.
Финансиран от ИАГ-МЗХ
Ръководител на проекта: доц. Груд Попов

2. НАУЧНА ДЕЙНОСТ
2.1. Предложения за значими научни постижения - 1
Разработени са сценарии за предоставяне на екосистемни услуги от
представителни горски насаждения в Западни Родопи при условията
на климатични промени и разнообразни стопански режими.
По отношение на изследваните горски комплекси, разработените сценарии
предвиждат, че използваните понастоящем лесовъдски системи (разновидност на
постепенната сеч) и интензивност на сеч ще доведат до недостиг на дървесни ресурси
след 30–40 годишен период, също както и до влошаване на качеството и намаляване
на количеството на предоставяните екосистемни услуги, дори и при оптимистични
климатични сценарии.
Тези тенденции ще се засилят съществено при неблагоприятни
промени в климата (главно увеличаване на средните годишни
температури и намаляване на валежите през вегетационния
период). Това е особено характерно за доминираните от бук и
смърч насаждения при надморска височина 1000–1300 m.
Предвижда се, че прилагането на алтернативни лесовъдски системи
(такива с удължен възобновителен период) и съобразяване на годишния
добив на дървесина (не повече от 90% от годишния прираст) ще има
благоприятен ефект върху устойчивото предоставяне на екосистемни
услуги от горите в изследваните горски комплекси (доц. Ц.Златанов).

2.1. Предложения за значими научни постижения - 2
• Доказана е принадлежността на силнопатогенната гъба
Cryphonectria parasitica, разпространена по кестена в Беласица
планина, към един европейски щам от типа EU-12.
• Установено е естествено разпространение на слабопатогенен
щам на Cryphonectria parasitica в Беласица.
• Доказана е успешна вегетативна
съвместимост между слабопатогенния
щам със силнопатогенния щам от типа
EU-12, което е предпоставка за
прилагането му като ефективен
биологичен контрол на гъбата

Cryphonectria parasitica

В лабораторни условия е осъществена успешна хоризонтална
трансмисия между разпространения в Беласица планина
силнопатогенен щам на гъбата C. parasitica от типа EU-12 и
хиповирус CHV-1, който е широко прилаган като средство за
биологична борба с гъбата в Европа
(гл. ас. М. Георгиева).

2.1. Предложения за значими научни постижения - 3
Установени са 42 вида паразитоиди от 5 хименоптерни и едно
диптерно
семейство
по
листозавивачки (Lepidoptera:
Tortricidae) в дъбовите гори. Двадесет паразитно-гостоприемни
връзки са нови за науката. Два вида – Cyclogastrella simplex
(Walker) (Hymenoptera: Pteromalidae) и Monodontomerus aeneus
(Fonscolombe) (Hymenoptera: Torymidae) – са нови за фауната на
България. (проф.Г.Георгиев)

Cyclogastrella simplex

2.1. Предложения за значими научни постижения - 4
 Установена е зависимостта на количеството на биомасата при опробване на фини
корени, чрез прилагане на метод с «коренови ядки», от дървесния вид и типа
месторастене, а почвените условия са определящи за процеса на формирането й.
Сезонната динамика на некромасата на фините корени допринася за формирането на
почвеното органично вещество.
Пикът на формиране на биомаса на фини корени при
белия бор е м. август, докато при смърча и
обикновения бук е края на август - началото на
септември.

 Доказва се, че некромасата на фините корени
е близка до биомасата при широколистните,
докато при иглолистните има съществени
разлики. (доц. М.Жиянски)

2. НАУЧНА ДЕЙНОСТ
2.2. Предложения за значими научно-приложни постижения - 1
 Усъвършенствана е технологията за интродукция на
ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga Humber,
Shimazu & Soper в огнища на нападение на най-опасния
насекомен вредител – Lymantria dispar (Linnaeus).
Lymantria dispar
За първи път в световната практика се внася инокулум
не само с трупове на мъртви гъсеници, но и с почва от
места с епизоотии на гъботворката.

 Доказано е, че използването на
високоефективния специфичен патоген
е най-безопасно за биологичното
разнообразие в горските екосистеми и
води до огромна икономия на средства
(около 80 %), в сравнение с
традиционните методи за борба с
вредителя (проф.Г.Георгиев)

Аzygospores

2.2. Предложения за значими научно-приложни постижения - 2

 Доказано е наличието на капацитет при Populus I-214 за
производството на 12 tha-1 абсолютно суха дървесна маса
(OD) на годишна база от два варианта на отглеждане - цели
стъбла и отрязани стъбла, но при строгото спазване на
установените интензивни агротехнически мероприятия.

 Видовете и клоновете от Paulownia реализират до
известна степен своя растежен капацитет поради
значителната хетерогенност на сезонните месечни
температури, особено през зимните месеци и
количествата на падналите годишни валежи.

 Производството на суха дървесна биомаса от
Robinia pseudoacacia е 3,06 tha-1 на годишна база
за изследвания период и е най-слабо, но при
увеличаване на периода на ротация ще достигне
производство на суха дървесна биомаса в количество,
съизмеримо с количествата от другите видове. (доц. В.
Гюлева)

2.2. Предложения за значими научно-приложни постижения - 3
В рамките на международния проект „Смекчаване уязвимостта
на водните ресурси към климатичните промени - CC-WARE“ са
проведените изследвания за оценка на настоящата и бъдеща
уязвимост на водните ресурси и класификация на рисковете за питейните води в
условията на климатични промени.
 Обоснована е и предложена методология за оценка на уязвимостта на водните
ресурси при различни климатични сценарии ( период 2021-2050 г.) и при различно
бъдещо потребление на вода на ниво речен басейн и малки водосбори. За басейна на р.
Струма е определена и картирана уязвимостта на водоснабдяването и водните ресурси в
горски водосбори.
 Проведен е анализ на риска при засушаване и климатични промени. За водосбора на
яз. „Тича” е оценена уязвимостта и риска от водоснабдяване и е приложен методичен
подход, разработен за Югоизточна Европа, за оценка уязвимостта на качеството на
водите за питейни нужди, който е тестван и за малки водосбори, покрити с горска
растителност от басейна на р. Струма.
 Предложена е система от мерки за смекчаване на уязвимостта на водите вследствие
засушаване и антропогенна дейност. (проф. И. Маринов)

04. ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ”

През 2014 г. са разработвани 5 проекта с Фонд “Научни изследвания”.
 От тях 2 проекта са по "Българска научна периодика - 2014" ;
Един проект е по двустранното сътрудничество с Германия (DAAD)
 За 4 от проектите Института е водеща организация;
 Три от проектите са съвместни разработки с учени от ЛТУ, ХТМУ, СУ
«Кл.Охридски», ИПАЗР"Н.Пушкаров" и Институт по аграрна икономика към
ССА, ИИКТ и ИБФБМИ към БАН, Бургаски Университет " А. Златаров".

05. ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ
ФОНДОВЕ (без ФНИ), ДОГОВОРИ С МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ
ВЕДОМСТВА

През 2014 г. в тази група са разработвани общо 9 проекта.
 6 проекта финансирани от Ипълнителната агенция по горите (ИАГ);
 един от МОН;
 един от ЮжноЦентрално Държавно Предприятие(ЮЦДП), Смолян;
 един от ДПП „Беласица”.

07. НАУЧНИ ПРОЕКТИ (ДОГОВОРИ), ФИНАНСИРАНИ ОТ
НАЦИОНАЛНИ (БЪЛГАРСКИ) ФИРМИ
Финансирани от национални фирми са 3 проекта, свързани с научно-приложна
дейност и обучение на специалисти.
За един от тях 2014 г. бе последна.
Проект „Морфологични и физиологични изследвания в краткотурнусни опитни плантации от бързорастящи горскодървесни
видове, разположени на територията на Златна Панега цимент АД”
Проект «Провеждане на опреснителен курс в
„EVN-Електроразпределение гр. Пловдив”

Проект Обучение на специалисти от „Национална компания
Железопътна инфраструктора ЖПС Враца”

08. ПРОЕКТИ СЪГЛАСНО ВЪТРЕШНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ДОГОВОРИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТНА СУБСИДИЯ - 1

ПРОЕКТ №1: Естествена динамика на горските екосистеми и възможности
за екологосъобразно стопанисване (2014-2016); Ръководител: доц. д-р Груд
Попов; Учени: М. Стоянова, Г. Хинков, Ц. Златанов, Ив. Величков, Й. Додев, Д.
Н. Димитров, Ф. Маринова; Докторанти: М. Николова, П. Димов, М.
Александров; Специалисти: Е. Андонова, М.Златанова
ПРОЕКТ №2: Технологии и методи за усвояване на дървесните ресурси
(2014-2016); Ръководител: доц. дтн Сотир Глушков; Учени: Ив. Марков;
Специалисти: С. Маджов, В. Чакъров
ПРОЕКТ №3: Ресурсна оценка на гори и горски земи (2014-2016);
Ръководител: проф. дсн Христо Цаков; Учени: Р. Петрин, А. Ферезлиев, Ив.
Марков; Специалисти: Х. Христова

08. ПРОЕКТИ СЪГЛАСНО ВЪТРЕШНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ДОГОВОРИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТНА СУБСИДИЯ - 2

ПРОЕКТ №4: Зелени технологии за производство на качествена
дървесина и биомаса за подобряване на околната среда и ландшафта –
научни и научно-приложни аспекти (2014-2016); Ръководител: доц. д-р
Емил Попов; Учени: Р. Добрев, В. Гюлева, А. Делков, Ив. Цветков, Т.
Станкова, М. Глушкова, П. Димитрова, В. Качова, Г. Георгиев; Докторанти:
Ив. Калайджиев, Е. Недкова; Специалисти: К. Велинова
ПРОЕКТ №5: Изследване върху структурно - функционалните
особености на горски екосистеми при условия на климатични промени
и антропогенни въздействия (2014-2016); Ръководител: доц. д-р Миглена
Жиянски; Учени: М. Соколовска, Н. Стоянова; Докторанти: Л. Найденова, Б.
Христова; Специалисти: Н. Старшова, С. Даскалова, Й. Василева, С.
Митева

08. ПРОЕКТИ СЪГЛАСНО ВЪТРЕШНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ДОГОВОРИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТНА СУБСИДИЯ-3

ПРОЕКТ №6: Рискови процеси и явления в горски територии (20142016); Ръководител: доц. д-р Емилия Велизарова; Учени: И. Маринов, Д.П.
Димитров; Докторанти: И. Молла, Л. Мицова; Специалисти: Н. Старшова,
С. Даскалова, Й. Василева, С. Митева.

ПРОЕКТ №7: Насекомни вредители и болести по горскодървесната
растителност и тяхното отражение върху биологичното разнообразие
(2014-2016); Ръководител: проф. дсн Пламен Мирчев; Учени: Г. Георгиев, П.
Петков, И. Петров, М. Георгиева; Докторанти: Г. Заемджикова, П. Топалов;
Специалисти: М. Матова.

3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - 1
•

На ниво Академия (ЕБР) през
2014 г. са разработени 2 проекта:

Словакия
Русия

•

На институтско ниво през 2014 г.
са разработени 3 проекта и
участие в 25 програми

по 7 РП на ЕС (1)
по програма Erasmus+ (3) - Италия,
Испания, Франция
по COST програми (22)
по други европейски програми (2)

3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - 2
През 2014 г. са осъществени командировки от учени за участие в
международни научни прояви (конгреси, конференции, работни
срещи) в 23 европейски страни (Австрия, Испания, Португалия,
Франция, Словения, Италия, Ирландия, Финландия, Полша, Белгия,
Великобритания, Чехия, Литва, Кипър, Германия, Гърция, Норвегия,
Швейцария, Румъния, Унгария, Швеция, Сърбия, Турция)

18 учени (29 за 2013) от Института са изнесли 23 (45 за 2013) доклада,
самостоятелно или в съавторство и са участвали в 16 (23 за 2013)
международни научни конференции.
Тези показатели са значително по-ниски в сравнение с предходната 2013 година.

Гости на Института по различни поводи са били:
• 2 учени от Словакия по ЕБР,
• 1 учен от Сърбия по COST FP1204 GreenInUrbs,
• 3 учени от Германия по двустранен договор с Германия (DAAD)/(МОН).

Най-значими международно финансирани проекти
Проект (ARANGE): Съвременно многофункционално
стопанисване на горите в планински територии на Европа.
По 7 РП на ЕС; Финансиране за целия период: 224 337 лв.;
Получени за 2014 г. 67 301 лв. и 58 744 лв. трансфер от други
организации;
Ръководител доц. Ц. Златанов
http://www.arange-project.eu/
Проект (IZEBZO_142972/1): Влияние на промените в земеползването и
стопанисването на горите върху акумулацията на въглерод в планински
екосистеми. По Bulgarian-Swiss Research Programme (БШНП); Финансиране
за целия период: 207 890 лв.; Получени за 2014 г. 68 444 лв. и 16 802 лв. съфинансиране МОН
Ръководител доц. M. Жиянски
http://mountain-soils.eu/?page_id=57

Публикационна дейност през 2014 г

ПУБЛИКАЦИИ

Излезл
и от
печат

Приети
за
печат

Научни публикации, които са реферирани и индексирани в световната
система за рефериране, индексиране и оценяване

39

32

Научни публикации, които са реферирани и индексирани в световната
система за рефериране, индексиране и оценяване и са включени в
издания с импакт фактор IF (Web Of Science) или импакт ранг SJR
(SCOPUS) - те са част от посочения по-горе брой

27

16

Научни публикации без рефериране и индексиране в световната система
за рефериране, индексиране и оценяване (в световни вторични
литературни източници)

62

5

Научни монографии или глави от книги в България

3

Научни монографии или глави от книги в чужбина

4

Учебници, учебни помагала
Сборници, енциклопедии, речници
Научно-популярни произведения

16

2

Съвместни научни публикации с чуждестранни учени
(общо от всички останали видове)

28

4

124

39

ОБЩО ПУБЛИКАЦИИ:

Резултатите от научните и научно-приложните изследвания през 2014 г.
са представени в общо 163 публикации: От тях:
 в реферирани и индексирани издания общо 71;
 в нереферирани издания общо 67;
години

реферирани
излезли

под печат

без рефериране
излезли

под печат

монографии,
книги

научнопопулярни

1

2

3

4

5

6

7

2012

22

25

33

19

1

4

2013

29

42

16

15

1

-

2014

39

32

62

5

7

18

В сравнение с предходните години (2012 и 2013) се е увеличил броя на излезлите
публикации без рефериране и индексиране (62) и броя на реферираните публикации
(39). Отчетени са повече брошури и научно-популярни произведения (18). Увеличени са
излезлите от печат монографии или глави от книги (7)
През 2014 г. се наблюдава тенденция на увеличаване относителния дял на излезлите от печат
публикации в научни списания и поредици в чужбина, както и в списания с IF или SJR
(43 от 71 статии или 60%).

Открити цитирания на публикации на учените през 2014 г. общо 440 бр.
(114 през 2013 и 104 през 2012).

Експертна дейност
Експерти
[брой]

Експертни оpгани
[бpой]

Писменни материали
[бpой]

22 (18 - 2013)

40 (49 - 2013)

387(150 - 2013)

От представените материали:
 6 рецензии и становища по ЗРАСРБ,
 329 становища, мнения и препоръки за министерства и ведомства,
 6 рецензии на проекти,
 1 доклад по ОВОС на инвестиционно предложение,
 1 програма към НПРД,
 29 рецензии за списания в България,
 15 рецензии на статии за международни списания.

Реферирани са стати в списания: Journal of Faculty of Forestry; Kastamonu
University; International Greener Journal; Propagation of Ornamental Plants;
Annals of Forest Science; Journal of Mountain Science; Forests.
Учени
[бpой]

Редакционни
колегии
[бpой]

От тях в чужбина
[бpой]

16 (13 - 2013)

8 (6 - 2013)

3 (1 – 2013)

ПОДГОТОВКАТА НА КАДРИ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Лекции, упражнения, подготовка на специализанти
Лекции,
упражнения

Следдипломни
квалиф. и
специализации

[час.]

[час.]

34 (40 – 2013)

1066 (50 - 2013)

Подготвени
специализанти
[бp.]

541 (145 – 2013)

Подготовка на докторанти
[3 професионални направление и 6 докторантски програми]
Текущи [бр.]

Отчислени [бр.]

Защитили [бр.]

12 (9 – 2013)

2 (2 – 2013)

- (1 – 2013)

Присъдени академични длъжности по ЗРАСРБ през 2014 г. - 1 „доцент”
Изнесена академична лекция: „Модели за растеж, строеж и регулиране
гъстотата на горските култури” – 12.02.2014 г. Татяна Станкова

ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Звеното извършва:
 предпечатна подготовка и отпечатване на списания “Наука за гората” и
“Silva Balсanica”
 поддържа специализирана научна библиотека.
 През 2014 г. са отпечатани кн. 1/2 за 2013 г. и e подтогвена за печат ½ за
2014 г. на сп. „Наука за гората“.

 През 2014 г. излезе от печат кн. 15(1) за 2014 г. и е под печат
кн. 15(2) за 2014 г. на сп. “Silva Balcanica”.
SJR (SCOPUS) for 2013: 0.145

Подготвят са за печат няколко броя, които ще излязат през 2015 г. със средства от
спечелините 2 проекта по ФНИ
Публикации от чужди автори през 2014: Чешката Република, Сърбия, Словакия, Иран,
Австрия Гърция, Турция, Македония, Хърватия, Австралия
Издаден е „Сборник Научни публикации на Института за гората”, посветен на 145 г.
от основаването на БАН – на хартиен носител (302 стр.) и СД;
Финансиран от „ БАН Администрация”.

Важна съставна част на информационния център е
специализираната библиотека с общ фонд от 40 896 тома:
18 774 книги; 21 152 периодични издания; 970 специални
видове.
 През 2014 г. са получени 21 текущи периодични заглавия: 5 на български език, 3 на
руски, 1 на други славянски езици, 9 на английски, 1 на немски език.

 Фондът на библиотеката през отчетната година е увеличен с 124 библиотечни
единици: 4 книги, 120 периодични издания

 За 2014 г. има национален абонамент на Science Direct – пълнотекстова база данни,
която съдържа над 2 500 заглавия и над 20 000 книги в различни областите.
 За нуждите на специалистите от ИГ-БАН е предложен годишен абонамент на
следните бази данни: Science Direct, WEB of Knowledge и CAB Direct.

. През

2014 год. бе завършена инвентаризацията
на
библиотеката. Бяха отчислени 88 тома като липсващи и
загубени от читателите. От тях 72 са книги и 16 периодични
издания.

ЩАТЕН СЪСТАВ
Плановата численост на ИГ- БАН към 31.12.2014 г. е 72 служители
Заетите щатни бройки към 31.12.2014 г. са 69, в т.ч. 36 жени.

 Хабилитирани учени 22, нехабилитирани учени 13, специалисти с висше

образование 19, със средно професионално 4; със средно 7;
 От учените 22-ма притежават образувателната и научна степен “доктор”, 6
са “доктор на науките”;
 Изследователския персонал е 35, в т.ч. 1 без академична длъжност, но с
образователна и научна степен „доктор”,
 Разпределението на учените по академични длъжности е 5 професори, 17
доценти, 9 гл. асистенти, 3 асистенти;
През годината е обявен един конкурс за «доцент» по ЗРАСРБ, който приключва в началото на
следващата година;

Възрастовата структура:
 от 26 до 30 г. – 1; (1,6%)
 от 31 до 40 г. - 9; (14,7%)
 от 41 до 50 г. – 16; (26,2%)
 от 51 до 60 г. – 17; (27,9%)
 над 61 г – 18.
(29,5%)

През 2014 г. няма новоназначени учени.

Завърши успешно изпълнението на:
 проект с ИАГ-МЗХ, финансиран по ОПЮЕ чрез ЕФРР (CC-WARE);
 проект с ДПП „Беласица”, финансиран от ОПОС;
 проект със „Златна Панега цимент АД” (втори етап);
 проект с ДГС „Кирково”, финансиран от ЮЦДП;
 Дейността на учените в Института се повиши във връзка с подготовката за
участие в конкурсна сесия за научни изследвания в приоритетни области-2014
на ФНИ. Бяха представени 7 проектни предложения от колективи на
Института, но нито един не бе финансиран.
 Направиха се 4 проектни предложения по международни програми - COST,
Европейското икономическо пространство (EEA), Biodiversa (7FP ERA-NET). Те
също не бяха финансирани.
 Участвахме с проектно предложение и по ОПОС, за съжаление и то не бе
финансирано.

За успешното развитие на научно-изследователската дейност и за
осигуряване високо ниво на провежданите изследвания, както и за
оцеляването на Института, е изключително важно да се формират
успешни работни колективи за подготовка на нови проекти с позначително финансиране, които да включват голяма част от учените на
ИГ-БАН

ИГ-БАН Годишен отчет 2014

