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Участия в проекти 
 

 Проект 760/88 “Генетични и цитогенетични изследвания на горскодървесни 
видове и храсти чрез използване на клетъчни и тъканни култури „in vitro“, 1988-
1990, фонд „Научни изследвания“, член на изследователския колектив. 

 Проект 89/91 “Съхраняване на генетични ресурси на трудни за размножаване 
горскодървесни видове посредством алтернативни биотехнологии“, 1991-1993, 
фонд „Научни изследвания“, член на изследователския колектив 



 Проект 231/92 “Биохимични и анатомични проучвания в хода на контролиран in 
vitro органогенез при някои горскодървесни видове“, 1992-1994, фонд :Научни 
изследвания“, член на изследователския колектив. 

 Двустранен проект между Институт за гората–БАН и Институт по растителна 
генетика–Нитра, Словакия „Микроразмножаване на горски видове и 
биоанатомични проучвания на репродуктивния процес чрез биохимични 
методи“, 1993-1995, БАН, член на изследователския колектив.  

 Проект 307/93 “Използване на съвременни биотехнологични методи за запазване 
на ценни генетични ресурси – разработване на ембриогенни системи за in vitro 
регенерация при някои важни горскодървесни видове“, 1993-1996, фонд „Научни 
изследвания“, ръководител 

 Проект 646/96 “Приложение на модерни агротехнологии в горското стопанство - 
разработване на ембриогенни системи за in vitro регенерация при някои важни 
горскодървесни видове“, 1996-1998, фонд „Научни изследвания“, ръководител. 

 Проект 703/97 “Използване и запазване на горски генетични ресурси от 
икономически важни видове чрез съвременни биотехнологични методи със 
селекционна цел“, 1997-1999, фонд „Научни изследвания“, член на 
изследователския колектив. 

 Проект „GEF Biodiversity project “,Национален Парк „Рила“, 1997, член на 
изследователския колектив. 

 Проект „Preservation of genetic resources of noble broadleaved forest species in 
Southеastern Europe” 1998-2002, координатор IPGRI Рим, член на 
изследователския колектив. 

 Проект “Molecular ecophysiology as a tool for the selection of highly stress resistant 
poplar species for multipurpose forests“; 5th European Framework, 2001-2004, член 
на изследователския колектив и субконтрактор. 

 Проект “Създаване на географски култури от бързорастящи клонове на 
пауловния (Paulownia spp.), 2009-2011, Изпълнителна агенция по горите, член на 
изследователския колектив. 

 Проект “Създаване на експериментални култури от перспективни тополови 
клонове с цел оценка на потенциала им за производство на биомаса“, 2013-2015, 
Изпълнителна агенция по горите, ръководител. 

 Проект “Комплексна оценка на потенциала на горски и селскостопански видове 
за създаване на енергийни култури в България“, 2013-2015, фонд „Научни 
изследвания“, член на изследователския колектив, ръководител на работен пакет 

 Проект „Оценка биопродуктивността на бързорастящи широколистни дървесни 
видове“, 2016-2020, фонд „Научни изследвания“, член на изследователския 
колектив, ръководител на работен пакет. 

 COST action 843 “Quality enhancement of plant production through tissue culture” – 
член на Управителен съвет. 

 COST action FP801 “Established and emerged Phytophthora: Increasing treats to 
woodland and forest ecosystems in Europe” – Член на работна група. 

 COST action FP871 “Cryopreservation of crop species in Europe” – член на 
Управителен съвет. 

 COST action FP905 “Biosafety of forest transgenic trees: Improving the scientific basis 
for safe tree development and implementation of EU policy directives” – член на 
Управителен съвет. 

 COST action FP1103 “Fraxinus dieback in Europe: elaborating strategies and guidelines 
for sustainable management – член на Управителен съвет. 

 COST action FP1202 “Strengthening conservation: a key issue for adaptation of 
marginal/peripheral populations of forest tree to climate change in Europe – член на 
Управителен съвет. 



 COST action FP1301 “Innovative management and multifunctional utilization of 
traditional coppice forests – an answer to future ecological, social and social challenges 
in the European forestry sector – заместник- член на Управителен съвет. 

 COST action FA1306 „The quest for tolerant varieties: Phenotyping at plant and cellular 
level – член на Управителен съвет. 

 COST action FP1403 “Non-native tree species in European forests – experiences, risks 
and opportunities – заместник-член на Управителен съвет.  

 COST action FP1406 “Pine pitch canker – strategies for management of Gibberella 
circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH) – член на Управителен съвет 

 COST action CA16219 „Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural 
ecosystems monitoring” - член на Управителен съвет. 

 COST action CA18134 “Genomic Biodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems”- 
член на Управителен съвет. 

 COST action CA18201 “An integrated approach to conservation of threatened plants for 
the 21st century” - член на Управителен съвет. 

 


