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РЕЗЮМЕТА  

 

на научните трудове на гл. ас. д-р Йонко Добринов Додев  

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна 

специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология)“ 
 

№ Научен труд 

В4.1. Глогов, П., М. Георгиева, Д. Павлова, Й. Додев. 2018. Анализ на дендрофлората на Лозенска планина. II. Характеристика на 

фитогеографските елементи и реликтите. Наука за гората, 54 (1), 23-38. (Web of Science, списък на НАЦИД) 

https://naukazagorata.files.wordpress.com/2019/01/ng_1_2018-023-038.pdf 

 Abstract: Analysis of the origin and distribution of Lozenska 

Mountain dendroflora was made on the basis of a comparison of the 

characteristics of groups of floristic and phytogeographical elements 

established. There are 17 floristic elements belonging to 8 groups. The 

largest ones are European (29,4%), Sub-Mediterranean (24,7%) and 

Eurasian (23,6%). In the group of the аdventive species predominate 

the elements of American origin. More than 50% of the 

phytogeographical elements are dominated by thermophytes, 

mesoterms and microterms of the Mountain Center. The ratio of 

stationary to mobile geoelements is 77,6%:22,4%. Thirty-six Tertiary 

relics are established. The distribution of the floristic elements in 

different parts of the mountain is similar. The highest presence of 

relics is registered in the southwestern part, which is synchronized 

with the highest dendrofloristic diversity. The dendroflora of 

Lozenska Mountain has largely preserved its autochtonity and can be 

defined as a medium European with a tangible sub-Mediterranean 

influence. 

Резюме: Извършен е анализ на произхода и разпространението на 

дендрофлората на Лозенска планина въз основа на съпоставка в 

характеристиките на установените групи флорни и фитогеографски 

елементи. Установени са 18 флорни елемента, принадлежащи към 8 

групи. С най-голямо участие са европейските (29,4%), субсреди-

земноморските (24,7%) и евроазиатските (23,6%) елементи. В 

групата на адвентивните видове преобладават елементите с 

американски произход. Във фитогеографско отношение с повече от 

50% участие преобладават термофитите, мезотермите и микро-

термите от планинския център. Отношението на стационарните към 

подвижните геоелементи е 77,6% : 22,4%. Установени са 36 терциер-

ни реликта. Разпределението на флорните елементи в дяловете на 

планината е сходно. Най-високо присъствие на реликти е 

регистрирано в Югозападният дял, където дендрофлористичното 

разнообразие е най-високо. Дендрофлората на Лозенска планината е 

съхранила в голяма степен своята автохтонност и може да се 

определи като средноевропейска с известно субсредиземноморско 

влияние. 

https://naukazagorata.files.wordpress.com/2019/01/ng_1_2018-023-038.pdf
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В4.2. Додев, Й., Г. Попов, И. Марков, П. Глогов, А. Ферезлиев. 2018. Европейският опит в средностъбленото стопанство и 

възможности за приложението му в България. Наука за гората, 54 (2), 1-14. (Web of Science, списък на НАЦИД) 

https://naukazagorata.files.wordpress.com/2019/01/2_dodev-et-al..pdf  

 Abstract:  Experience of different European countries in application 

of coppice with standards has been studied – incl. essence of this 

silvicultural system, forestry aims, the most commonly used tree 

species, methods and stages for creation of coppice with standards 

forests, shape, structure and characteristics of stands, harvesting age, 

guidelines for management. Prospects for introducing of coppice with 

standards in Bulgaria are analyzed. The coppice with standards is 

recommended as a system for sustainable management of oak coppice 

forests, as well as an approach for their transformation into high 

forests. Estimate of incomes from coppice with oak standards in 

Bulgaria is made. In term of economic efficiency, it occupies an 

intermediate position between simple coppice and high forests, 

striking a good balance between the ecological, social and economic 

forest functions. 

Резюме: Проучен е европейският 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 устойчиво 

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. 

В4.3. Kachova, V., A. Ferezliev, Y. Dodev. 2019. Growth characteristics of Robinia pseudoacacia L. plantations after applying of agroforestry. 

Ecologia Balkanica, vol. 11, Issue 1, Publishing house ''Paisii Hilendarski'' - University of Plovdiv, 35-50. (Web of Science, списък на 

НАЦИД, Q4, SJR (2018) = 0.103) 

http://web.uni-plovdiv.bg/mollov/EB/2019_vol11_iss1/035-050_eb.19104.pdf 

 Abstract:  Robinia pseudoacacia plantations with and without 

agroforestry practice are being analyzed. Biometric characteristics 

(mean height, stem volume, volume of construction timber and total 

volume) are better in the case of agroforestry. Concerning the 

biometric parameters of the crowns (length and width) the advantages 

are on the side of the plantations without agroforestry practice, which 

is explained by the lower planting density of the tree vegetation. In 

the comparative studies carried out on the variation curves of 

Резюме: Анализирани са горски култури от бяла акация (Robinia 

pseudoacacia L.) с и без агролесовъдска практика. Биометричните 

характеристики (средна височина, стъблен запас, запас на 

строителната дървесина и общ запас) са по-добри в случая с 

прилагане на агролесовъдство. По отношение на биометричните 

параметри на короните (дължина и ширина) предимствата са на 

страната на насажденията без агролесовъдска практика, което се 

обяснява с по-ниската плътност на засаждане на дървесната 

https://naukazagorata.files.wordpress.com/2019/01/2_dodev-et-al..pdf
http://web.uni-plovdiv.bg/mollov/EB/2019_vol11_iss1/035-050_eb.19104.pdf
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distribution of the diameters the majority of trees are in the thinner 

part of the mean tree diameter in both cases (60.8% for agroforestry 

and 54.7% without agroforestry). The comparative studies carried out 

on the variation curves of distribution of the heights show that the 

curves of height have approximately the same form and depend in 

certain degree of management activities. It is observed advantage of 

the plot with agroforestry in relation with the higher values of natural 

degrees of height and in much wider interval of natural degrees of 

thickness. The horizontal structure is also presented through the Stand 

Visualization System. Improvement of the soil quality in the 

plantation where agroforestry has been practiced is ascertained. The 

content of more resistant humic acids in the humus composition is 

higher for sample plot with agroforestry, while the content of the more 

mobile and unstable fulvic acids is lower. The results are a reason to 

recommend the application of agroforestry in the early stages of 

cultivation of acacia plantations, which is a highlighted advantage in 

relation with wood production in the future. 

растителност. В сравнителните изследвания, извършени върху 

вариационните криви на разпределение на диаметрите, по-голямата 

част от дърветата са в по-тънката част от средния диаметър на 

дървото и в двата случая (60,8% за агролесовъдството и 54,7% без 

агролесовъдството). Сравнителните изследвания, проведени върху 

вариационните криви на разпределение на височините, показват, че 

кривите на височината имат приблизително еднаква форма и зависят 

в определена степен от управленските дейности. Наблюдава се 

предимство на слечея с агролесовъдство във връзка с по-високите 

стойности на естествените степени на височина и в много по-широк 

интервал на естествените степени на дебелина. Хоризонталната 

структура е представена чрез програмата  Stand Visualization System. 

Установява се подобряване на качеството на почвата в насажденията, 

където се практикува агролесовъдство. Съдържанието на по-

устойчиви хуминови киселини в състава на хумуса е по-високо за 

участъка с агролесовъдство, докато съдържанието на по-подвижните 

и нестабилни фулвокиселини е по-ниско. Резултатите са причина да 

препоръчаме прилагане на агролесовъдство в ранните етапи на 

отглеждане на акациеви насаждения, което е подчертано предимство 

по отношение на производството на дървесина в бъдеще. 

В4.4. Глогов, П., И. Марков, М. Георгиева, Г. Заемджикова, Й. Додев, Д. Павлова, С. Гюдорова. 2019. Проучване на 

разпространението и екологичните особености на източния габър (Carpinus orientalis Mill.) и мъждряна (Fraxinus ornus L.) на 

територията на Лозенска планина. Наука за гората, 55 (2), 71-93. (Web of Science, списък на НАЦИД) 

https://naukazagorata.files.wordpress.com/2019/11/ng_2_2019-071-093.pdf 

 Abstract:  The aim of the study is to analyze the distribution of two 

of the most aggressive and adaptive shrub species – Carpinus 

orientalis Mill. and Fraxinus ornus L. in the territory of Lozenska 

Mountain and the peculiarities of their behavior and relationship in 

terms of their ecological characteristics. The growth dynamics’ 

Резюме: Целта на проучването е да се анализира разпространението 

на два от най-агресивните и адаптивни храстови вида Carpinus 

orientalis Mill. и Fraxinus ornus L. на територията на Лозенска 

планина и особеностите на тяхното поведение и взаимоотношения от 

гледна точка на техните екологични особености. Изследването на 

https://naukazagorata.files.wordpress.com/2019/11/ng_2_2019-071-093.pdf
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research and dendrobiometrical changes in the stands of both species 

was carried out in the period March, 2017 – September 2018. There 

are 71 experimental areas in 20 sub-divisions with pure and mixed 

stands with participation of both species. The results of the statistical 

analysis show a higher density of the south european flowering ash 

than that of the Oriental hornbeam. The Oriental hornbeam dominates 

over the south european flowering ash as an area, including the stands 

in which it is mixed with the south european flowering ash. Both 

species are settled preferably in coniferous stands than in coppice 

plantations of oak, hornbeam and beech. The Oriental hornbeam 

shows a tendency to replace the south european flowering ash and this 

is evident from its prevalence of better habitats and mixed stands. 

динамиката на растежа и дендробиометричните изменения в 

насаждения, формирани от двата вида, е проведено в периода март 

2017 – септември 2018 г. Заложени са 71 опитни площи в 20 

подотдела с чисти и смесени насаждения с участието на двата вида. 

Резултатите от статистическия анализ показват по-висока гъстота на 

мъждряна от тази на източния габър. Източният габър преобладава 

над мъждряна като площ, в това число в насажденията, в които се 

среща смесен с мъждряна. Двата вида се настаняват с предимство в 

иглолистните култури, отколкото в издънковите дъбови, габърови и 

букови насаждения. Източният габър показва тенденция да измества 

мъждряна и това се вижда от преобладаването му на по-добри 

месторастения и в смесени насаждения. 

В4.5. Dodev, Y., M. Zhiyanski, I. Markoff. 2020. Concept for sustainable management of Oriental hornbeam (Carpinus orientalis Mill.) 

forests in Bulgaria. Austrian Journal of Forest Science, 1, University of Natural Resources and Life Sciences and the Federal Research 

and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape, 23-42. SJR (Scopus): 0.38, JCR-IF (Web of Science): 0.354 

https://www.forestscience.at/artikel/2020/1/concept-for-sustainable-management-of-oriental-hornbeam-forests.html 

 Abstract: The Oriental hornbeam (Carpinus orientalis Mill.) forests 

cover about 5 % of the Bulgaria’s forest area. These forests were 

considered of low value from a forest industry perspective and during 

the last 60 years forestry in Bulgaria has put huge effort into their 

removal by clearcutting and subsequent afforestation with pines. The 

Oriental hornbeam forests survived nonetheless and gave us an 

opportunity to appreciate their important ecological role. The Oriental 

hornbeam is one of the most drought-resistant trees and is tolerant to 

very poor soil conditions. It forms forest ecosystems that supply a 

variety of ecosystem services from extremely poor and dry sites 

where other tree species cannot survive. The main aim of the present 

study is to define a scientifically based approach for management of 

the Oriental hornbeam forests in Bulgaria that takes into consideration 

Резюме: Горите от източен габър (Carpinus orientalis Mill.) покриват 

около 5 % от горската площ на България. През последните 60 години 

те са считани за „малоценни“ от гледна точка на горската 

промишленост и са положени огромни усилия за премахването им 

чрез голи сечи и последващо залесяване с борове. Въпреки това те 

оцеляват и сега имаме възможност да оценим важната им екологична 

роля. Източният габър е един от най-сухоустойчивите и 

невзискателни дървесни видове в България. Той формира горски 

екосистеми, които предоставят различни екосистемни услуги от 

изключително бедни и сухи месторастения, където другите дървесни 

видове не могат да оцелеят. Основната цел на настоящото изследване 

е да се дефинира научно обоснован подход за управление на горите 

от източен габър в България, който отчита тяхната екологична роля, 

https://www.forestscience.at/artikel/2020/1/concept-for-sustainable-management-of-oriental-hornbeam-forests.html
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their ecological role, sustainability and productivity. A classification 

of Oriental hornbeam forests has been developed according to site 

conditions. Three groups of forests are identified depending on their 

site characteristics: Group I – on very poor sites; Group II – on poor 

sites; and Group III – on medium fertile and fertile sites. In each group 

the growth potential of Oriental hornbeam has been studied and 

compared to that of the alternative tree species. Forest regeneration 

and natural succession processes in the three groups of forests have 

been investigated. Based on that, long-term targets for sustainable 

management of the Oriental hornbeam forests are proposed. 

устойчивост и продуктивност. Разработена е класификация според 

условията на месторастене, като са идентифицирани три групи 

източногабърови гори: I група – на много бедни места; II група – на 

бедни месторастения; и III група – на средно богати и богати 

месторатения. Във всяка група е изследван 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 устойчиво управление на горите от източен 

габър в България. 

В4.6. Markoff, I., G. Popov, Y. Dodev, M. Georgieva. 2020. Climate change and its impact on the oak coppices in Central Northern Bulgaria. 

Наука за гората, кн. 2, 65-78. (Web of Science, списък на НАЦИД) 

https://naukazagorata.files.wordpress.com/2020/11/6.-ng_2_2020_markov-et-al.pdf 

 Abstract: In the central part of Northern Bulgaria, some 50% of the 

forests are growing in the lowlands, vulnerable to progressing 

aridisation. Moreover, their extinction can happen soon. Most of these 

forests are oak coppices dominated by the Turkey oak (Quercus cerris 

L.). Our studies on their root system have confirmed that the Turkey 

oak forests have lost their taproots what makes them vulnerable to 

drought. The problem is aggravated by over-ageing which is common 

to all coppice forests in Bulgaria. The silvicultural solution is to 

promote their natural regeneration from seeds in order to renew the 

root system of oak coppices, i.e. to bring to a successful end the 

conversion of coppices into high forests which was started in the 

1960s. The true challenge is to do so in present-day economic 

conditions. In the present paper, positive results in the natural 

regeneration of the Q. cerris coppices by seed are reported. The 

method proposed might be useful with other oaks, too. The problem 

of cerris oak’s fate in the Central North is related to global warming.  

Резюме: Около 50% от горите на Северноцентралното държавно 

предприятие растат в равнината, където са застрашени от 

прогресираща аридизация на климата. Повечето от тях са издънкови 

дъбови гори, доминирани от цера Quercus cerris L. Нашите 

наблюдения върху кореновата им система показват, че те са загубили 

напълно централния си корен поради кореново гниене, което ги прави 

уязвими на суша. Проблемът се задълбочава от тяхното престаряване, 

което е резултат от политиката на „превръщане чрез прерастване“. 

Лесовъдското решение е да се обнови кореновата система чрез 

семенно възобновяване. В настоящата статия се съобщават 

положителни резултати в издънкови церови гори, постигнати в 

сътрудничество с кадри на СЦДП. Предложеното решение се състои 

в това, че осветителната фаза на постепенната сеч се извежда с три 

влизания на интервали през три години вместо наведнъж, като 

съевременно се осигурява трикратно изсичане на подлеса. 

Периодичното изсичане на храстите дава време на дъбовия подраст 

https://naukazagorata.files.wordpress.com/2020/11/6.-ng_2_2020_markov-et-al.pdf
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Raev et al. (2011) predict the emergence and expansion of a new 

climate zone in the plains of Bulgaria – the steppe, unfavourable for 

the forests. Our study found, however, that the plain forests in the 

Central North, which are mainly oak coppices, grow on deep and very 

deep soils. The Russian steppe forestry has long established that well-

rooted oak stands survive and grow in chernozem steppe conditions 

and are a valuable element of the environment but are very difficult 

to plant. This means that Central North’s forests are not doomed 

despite global warming and the efforts to improve their condition are 

not useless. The state of these forests that we have established shows 

that these efforts are not only necessary but also urgent. 

да укрепне и да надделее над тях. Поради обилното семеносене на 

цера ползата от изсичането на храстите компенсира с излишък 

щетите от многократното влизане. Тези гори растат почти 

изключително на дълбоки и много дълбоки почви, най-често на 

черноземи и чернозем-смолници. Опитът на степното лесовъдство 

показва, че в условията на черноземната степ добре вкоренените 

дъбови насаждения оцеляват за неограничен срок и растат добре, но 

се създават много трудно. Следователно българските равнинни 

дъбови гори не са предварително обречени от глобалното затопляне 

и мероприятията за възобновяването им не са безполезни, а напротив 

– спешно необходими. 

В4.7. Dodev, Y., M. Zhiyanski, M. Glushkova, W.S. Shin. 2020. Forest welfare services - the missing link between forest policy and 

management in the EU. Forest Policy and Economics, 118, 102249, Elsevier. (Web of Science, JCR-IF: 3.139) 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102249 

 Abstract: Term “Forest Welfare Services” is introduced referring to 

social and cultural services for the population based on forests and 

forest resources which aim to improve human health and well-being. 

They have been considered as part of the concept of Forest Cultural 

Ecosystem Services (FCES). The Forest Welfare Services are 

presented as a way in which the benefits of FCES reach a wide range 

of end users contributing to tackling a number of social and 

demographic problems of European societies. The aim is welfare 

services to be provided to the population through purposeful 

interactions with forests for improving human health and well-being. 

Intangible benefits of people-forest interacting are highlighted and 

main groups of Forest Welfare Services are identified, as follows: 

forest therapy, recreation, education, culture, sport activities. The 

Forest Policy for Human Well-being in South Korea and results from 

its implementation are presented as reference. Challenges for further 

Резюме: Терминът „социални услуги от горите“ е въведен по 

отношение на социалните и културни услуги за населението, 

базирани на горите и горските ресурси, които имат за цел да подобрят 

човешкото здраве и благосъстояние. Те са разгледани като част от 

концепцията за културните екосистемни услуги (КЕУ).  Социалните 

услуги от горите са представени като начин, по който ползите от КЕУ 

да достигат до широк кръг крайни потребители, допринасяйки за 

справянето с редица социални и демографски проблеми на 

европейските общества. Целта е да се предоставят социални услуги 

на населението чрез целенасочени взаимодействия с горите за 

подобряване на човешкото здраве и благополучие. Подчертани са 

нематериалните ползи за хората от взаимодействието им с гората и са 

идентифицирани основните групи социални услуги от горите, както 

следва: горска терапия, рекреация, образование, култура, спортни 

дейности. Представени са Горската социална политика на Южна 

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102249
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integration of Forest Welfare Services in forest policies at different 

levels in EU are outlined based on good practices and lessons learnt. 

Корея и резултати от нейното прилагане. Предизвикателствата за по-

нататъшното интегриране на Социалните услуги от горите в горските 

политики на различни нива в ЕС са очертани въз основа на добри 

практики и извлечени поуки. 

В4.8. Dodev, Y., M. Zhiyanski, M. Glushkova, B. Borisova, L. Semerdzhieva, I. Ihtimanski, S. Dimitrov, S. Nedkov, M. Nikolova, W. S. Shin. 

2021. An Integrated Approach to Assess the Potential of Forest Areas for Therapy Services. Advances in Sustainable Forest 

Management, Land. (Web of Science, JCR-IF: 3.398) 

DOI: https://doi.org/10.3390/land10121354, https://www.mdpi.com/2073-445X/10/12/1354/pdf 

 Abstract: The study considers forest therapy as a tool for 

diversification of forest management. An upto-date integrated 

approach for assessing and mapping potential of forest areas which 

could provide conditions for forest therapy services is developed and 

tested. It is based on combining data from the traditional forest 

inventory in Bulgaria and other open databases with methods for 

integrated assessment and mapping of ecosystem services: 7 criteria 

groups and 22 indicators are proposed, rated on a 5-point scale. 

Overlay analysis is applied to generate a composite assessment for 

each forest unit. Using spatial statistics tools, territorial hot spots with 

potential for forest therapy are identified. The methodology was 

successfully tested in a pilot case-study region, Smolyan 

Municipality, but it is applicable at broader scale, regardless of the 

type and ownership of forests. This approach could be transferred to 

other countries as well after adapting to their geographical, 

geoecological and socio-cultural specifics and database available. It 

is a cost-effective and informative tool to support forest owners and 

managers to diversify forest welfare services focusing on 

insufficiently used forest recreation potential. 

Резюме: Изследването разглежда Горската Терапия като средство за 

диверсификация на управлението на горите. Разработен и тестван е 

съвременен интегриран метод за оценка и картографиране на 

потенциала на горските територии за предоставяне на терапевтични 

услуги. Той се базира на комбиниране на данни от традиционната 

горска инвентаризация в България и от други отворени бази данни с 

методи за интегрирана оценка и картографиране на екосистемни 

услуги. Предложени са 7 групи критерии и 22 индикатора, оценени 

по 5-бална скала. Приложен е анализ на наслагването им за 

генериране на комплексна оценка за всеки горски подотдел. С 

помощта на инструменти за пространствена статистика са 

идентифицирани териториални «горещи точки» с потенциал за 

развитие на горска терапия в тях. Методиката е успешно тествана в 

пилотен район община Смолян, но е приложима в по-широк мащаб, 

независимо от вида и собствеността на горите. Този подход може да 

бъде пренесен и в други страни след адаптиране към техните 

географски, геоекологични и социокултурни специфики и наличните 

бази данни. Това е рентабилен и информативен инструмент за 

подпомагане на собствениците и мениджърите на гори да 

диверсифицират тяхното управление, като се фокусират върху 

недостатъчно използвания горски рекреационен потенциал. 

https://doi.org/10.3390/land10121354
https://www.mdpi.com/2073-445X/10/12/1354/pdf
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В4.9. Georgieva, M., G. Georgiev, M. Ivanov, K. Tyufekchiev, S. Belilov, Y. Dodev, P. Glogov, M.L. Georgieva, G. Popov, S. Madzhov. 2022. 

Integrated approach for health status assessment of urban forests in the municipalities of Etropole and Pravets, Bulgaria. Silva 

Balcanica, 23, 1, Pensoft, DOI:doi: 10.3897/silvabalcanica.22.e91220, 89-102. https://silvabalcanica.pensoft.net/article/91220/ (Web of 

Science, списък на НАЦИД) 

 Abstract: In 2020, the health status of urban forests in Etropole and 

Pravets municipalities was monitored based on remote sensing data 

and field assessment. The study provide information for early 

detection and identification of pests and pathogens causing damages 

in different forest types. Three forest stands were assessed: Scots pine 

(Pinus sylvestris) plantation near the town of Etropole, European 

beech (Fagus sylvatica) natural stand near Etropole Monastery, and 

Quercus spp. coppice stands in ‘Nebesnite Pasbishta’ forest park near 

Osikovitsa village. In two sample plots (town of Etropole and 

Osikovitsa village), remote sensing data were obtained by ‘Parrot 

Sequoia’ multispectral camera integrated with specialized 

professional system eBee ‘Flying Wing’. Normalised difference 

vegetation index (NDVI), was assessed by digital mixing of imagery, 

captured in the red and near-infrared range. It was established that the 

Scots pine plantations were weakened, with NDVI values between 

0.66 and 0.75. The oak stands in the area of Osikovitsa village were 

in better health condition (NDVI mainly 0.79-0.98). During the field 

verifications, symptoms of diseases and damages of pests were found. 

Severe deterioration caused by the invasive fungal pathogen 

Dothistroma septosporum were destroyed the pine plantation near 

Etropole. The pathogen caused premature needle defoliation, 

resulting in loss of timber yield and, in severe cases, tree death. In oak 

stands, damages were caused mainly by the invasive insect pest - oak 

lace bug (Corythucha arcuata). In Fagus sylvatica forests damages 

were caused mainly by abiotic factors (snow and wind damages), and 

wood destroying fungus Fomes fomentarius. 

Резюме: През 2020 г. е извършен мониторинг на здравното състояние 

на урбанизирани гори в общините Етрополе и Правец по данни от 

дистанционни методи за наблюдение и теренна оценка. Проучването 

предоставя информация за ранно диагностициране и 

идентифициране на вредители и патогени, причиняващи щети в 

различни типове гори. Оценени са горски култури от бял бор (Pinus 

sylvestris) край гр. Етрополе, насаждение от обикновен бук (Fagus 

sylvatica) до Етрополски манастир, и издънкови дъбови насаждения в 

лесопарк „Небесните пасбища” край с. Осиковица. В две пробни 

площадки (гр. Етрополе и с. Осиковица) са получени данни от 

дистанционни изследвания с мултиспектрална камера „Parrot 

Sequoia“, интегрирана със специализирана професионална система 

eBee „Flying Wing“. Индексът на нормализирана разлика в 

растителността (NDVI) е оценен чрез цифрово смесване на 

изображения, заснети в червения и близкия инфрачервен диапазон. 

Установено е, че насажденията от бял бор са отслабени, със 

стойности на NDVI между 0,66 и 0,75. В по-добро здравословно 

състояние са дъбовите насаждения в района на с. Осиковица (NDVI 

предимно 0,79-0,98). При теренните проверки са констатирани 

признаци на болести и повреди от неприятели. Силни разрушения, 

причинени от инвазивния гъбен патоген Dothistroma septosporum, са 

засегнали силно боровото насаждение край Етрополе. Патогенът 

причинява преждевременно обезлистване на иглите, което води до 

загуба на добив на дървесина и в тежки случаи до пълно изсъхване на 

дърветата. В дъбовите насаждения пораженията са нанесени основно 

от инвазивния насекомен неприятел - дъбова коритуха (Corythucha 

https://silvabalcanica.pensoft.net/article/91220/
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arcuata). В насаждението от Fagus sylvatica щетите са причинени 

главно от абиотични фактори (увреждания от сняг и вятър), и 

дърворазрушаващата гъба Fomes fomentarius. 

В4.10. Марков, И., Г. Попов, Й. Додев. 2022. Глобалното затопляне и иглолистните култури, създадени в пояса на дъба. Наука за 

гората, (под печат). (Web of Science, списък на НАЦИД)  

 Abstract: The article reports results obtained within the framework 

of a study of coniferous plantations, carried out from 2012 to 2015 by 

researchers from the Forest Researche Institute - BAS on behalf of 

the Bulgarian Forestry Executive Agency. Coniferous plantations in 

Bulgaria, created outside their natural range, were studied. A 

comparative economic analysis of several different options for their 

management is made. The results show that afforestation with 

coniferous tree species is economically more profitable than 

afforestation with oaks. However, global warming worsens the 

conditions for existence of conifers in the country, and especially in 

the lower forest vegetation zone.  The main conclusion is that when 

regenerating pine plantations created in the lower forest vegetation 

belt, afforestation with oak should be preferred. 

Резюме: Направен е сравнителен лесовъдско-икономически анализ 

на няколко различни варианта за стопанисване на иглолистните 

култури в България, създадени в долния горскорастителен. Разчетите 

показват, че залесяването с иглолистни е по-изгодно от залесяването 

с дъб (летен, зимен или благун). Глобалното затопляне обаче влошава 

условията за съществуване на иглолистните в страната, и особено в 

пояса на дъба. Създаването на култури от черен бор е икономически 

равностойно на създаването и стопанисването на семенен дъб. На 

най-добрите месторастения иглолистните култури са рентабилни и 

белият бор икономически конкурира дъба, дори когато не доживява 

повече от 30 години. На среднобонитетни месторастения най-добър 

резултат дава изкуственото възобновяване с дъб. На най-лошите 

месторастения естественото възобновяване с широколистни дава най-

добри финансови резултати, въпреки спорния си лесовъдски ефект. 

Г5.1. Додев, Й., И. Марков. 2022. Горите от източен габър в България. Монография. Авангард Прима, София, ISBN 978-619-239-693-

0, с. 220. 

 Abstract: This scientific research is the first one that makes a 

comprehensive and in-depth study of the Oriental hornbeam forests 

in Bulgaria. This is one of the most drought-resistant tree species and 

is tolerant to very poor soil conditions. It forms forests that supply a 

variety of ecosystem services from extremely poor and dry sites 

where other tree species cannot survive. The authors try to give a new 

vision for the place and the ecological role of the Oriental hornbeam 

Резюме: Този научен труд е първият, който прави цялостно и 

задълбочено проучване на горите от източен габър в България. Това 

е един от най-сухоустойчивите дървесни видове у нас и е 

невзискателен към почвените условия. Образува горски съобщества, 

които доставят широк спектър от екосистемни услуги от 

изключително сухи и бедни месторастения, там където други 

дървесни видове не могат да оцелеят. Авторите се опитват да дадат 
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in the Bulgarian forests, as well as to define a scientifically based 

approach for its sustainable management. The habitat of the species 

and its biological and ecological features have been investigated. A 

classification of the Oriental hornbeam forests according to site 

conditions has been developed. In each group of forests the growth 

potential of the Oriental hornbeam has been studied and compared to 

that of the alternative tree species. Forest regeneration and natural 

succession processes have been investigated as well. Based on that, 

long-term targets and scientifically based silvicultural systems have 

been proposed for management of the Oriental hornbeam forests 

depending on their sustainability and productivity. An economic 

analysis of the proposed silvicultural systems has been made as well. 

Also, the chemical composition and calorific value of its wood have 

been determined that show significant potential for use as a renewable 

energy source in combination with various ecological advantages. 

нова визия за мястото и екологичната роля на източния габър в 

българските гори, както и да дефинират научнообоснован подход за 

неговото устойчиво управление. Изследвани 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 и естествените възобновителни и сукцесионни 

процеси. Въз основа на всичко това са дефинирани дългосрочни цели 

и са предложени научнообосновани лесовъдни системи за 

управление на горите от източен габър в зависимост от тяхната 

устойчивост и продуктивност. Направен е и икономически анализ на 

предложените лесовъдни системи. Също така са определени 

химичният състав и калоричността на дървесината, които показват 

значителен потенциал за използването ѝ като възобновяем енергиен 

източник в комбинация с различни екологични предимства.  

Г7.1. Glogov, P., D. Pavlova, M. Georgieva, Y. Dodev, S. Gyudorova. 2019. Survey of invasive alien species in the flora of Lozenska Mountain, 

Bulgaria. Botanikai Közlemények, 106 (2), 197-216. DOI: 10.17716/BotKozlem.2019.106.2.1. (Scopus, Q4, SJR (2019) = 0.2) 

http://www.botkozlem.elte.hu/hu/tart/2019t/04%20Glogov%20et%20al.pdf 

 Abstract: The study explores the invasive alien flora of Lozenska 

Mountain. The aims are to (i) describe the taxonomic and ecological 

structure of the invasive alien flora in Lozenska Mountain, and (ii) 

provide data on the local distribution of the globally most widespread 

invasive species. Ten transects of diff erent lengths (from 4 to 12 km) 

in different parts of the mountain covering the most characteristic 

habitats were surveyed between April 2017 and October 2018. 

Altogether, 27 invasive alien species (IAS) and 4 potentially invasive 

alien species (PIAS) belonging to 17 families of flowering plants were 

encountered. These represent 3.46% of the flora of Lozenska 

Рeзюме: Обект на проучването е инвазивната чужда флора на 

Лозенска планина. Целите са (i) да се опише таксономичната и 

екологичната структура на инвазивната чужда флора на Лозенска 

планина и (ii) за територията на планината да се предоставят данни за 

обхвата на популациите на най-широко разпространените в световен 

мащаб инвазивни видове. В периода от април, 2017 г. до октомври, 

2018 г. са заложени десет трансекта с различна дължина (от 4 до 12 

км) в различни части на планината, обхващащи най-характерните 

местообитания. Установени са общо 27 инвазивни чужди видове 

(ИЧВ) и 4 потенциално инвазивни чужди видове (ПИЧВ), 

http://www.botkozlem.elte.hu/hu/tart/2019t/04%20Glogov%20et%20al.pdf
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Mountain, and 45% of all the IAS in Bulgaria. The majority of IAS 

originates from America (65.6%) and Asia (19.5%). The most 

widespread species are Robinia pseudoacacia, Erigeron canadensis 

and Xanthium italicum. Most of the IAS were found in one transect 

only. The highest percentage of species cover (over 80%) was reached 

by plants adapted to specifi c habitats: aquatic (Elodea canadensis), 

riparian (Impatiens glan dulifera, Fallopia × bohemica) and 

anthropogenically heavily disturbed terrains (Sorghum halepense). A 

map of IAS occurrences in the mountain was prepared and it was 

found that IAS predominantly appear in areas around rivers with 

permanent water regime such as Iskar, Rakita and Gabra, and near 

urbanized areas adjacent to settlements, along roads and in abandoned 

mines. 

принадлежащи към 17 семейства покритосеменни растения. Те 

представляват 3,46% от флората на Лозенска планина и 45% от всички 

ИЧВ в България. Най-разпространените ИЧВ са Robinia pseudoacacia, 

Erigeron canadensis и Xanthium italicum. Повечето от ИЧВ са открити 

само в един трансект. Най-висок процент от видовото покритие (над 

80%) е достигнат от растения, адаптирани към конкретни 

местообитания: водни (Elodea canadensis), крайречни (Impatiens 

glandulifera, Fallopia × bohemica) и антропогенно силно нарушени 

терени (Sorghum halepense).  Изготвена е карта на разпространението 

на ИЧВ в планината и е установено, че те се срещат предимно в 

райони около реки с постоянен воден режим като Искър, Ракита и 

Габра, както и в близост до населени места, край пътища и в 

изоставени мини. 

Г7.2. Ferezliev, A., K. Karov, N. Zafirov, V. Kachova, Y. Dodev. 2019. Comparative study of the height and volume structure of Douglas-fir 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) forest plantations in North-West Rhodopes. Ecologia Balkanica, vol. 11, Issue 1, Publishing 

house ''Paisii Hilendarski'' - University of Plovdiv, 63-74. (Web of Science, списък на НАЦИД, Q4, SJR (2018) = 0.103) 

http://web.uni-plovdiv.bg/mollov/EB/2019_vol11_iss1/063-074_eb.19107.pdf 

 Abstract: Comparative study on the variation curves of height and 

volume distribution in mid-aged Douglas-fir plantations, created 

after mid-20th century in State Forestry Alabak – Velingrad, North-

West Rhodopes was carried out. The plantations are located at 

different altitudes and various forestry activities were conducted in 

them. Their mean height curves and the unified height curve of 

Tyurin are compared. It is concluded that the height curves are 

roughly the same, and their course does not depend on tree species 

and environmental conditions. The curves in the tended sample plots 

are close to each other and, although varying in wide interval, they 

are closer to the common variation curve than to the variation in the 

untended plot. Curves and straight lines of the masses are built and 

Резюме: Направено е сравнително изследване на вариационните 

криви на разпределението по височина и обем на средновъзрастни 

култури от дугласка, създадени след средата на 20 век в ДГС 

„Алабак – Велинград“, Северозападни Родопи. Насажденията са 

разположени на различна надморска височина и в тях са извършвани 

различни горскостопански дейности. Сравнени са техните средни 

височинни криви и единната височинна крива на Тюрин. Направено 

е заключение, че височинните криви са приблизително еднакви и 

ходът им не зависи от дървесните видове и условията на околната 

среда. Кривите в отглежданите насаждения са близки една до друга, 

и въпреки че варират в широки интервали, те са по-близо до общата 

вариационна крива, отколкото до вариацията в неотглежданите 

http://web.uni-plovdiv.bg/mollov/EB/2019_vol11_iss1/063-074_eb.19107.pdf
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they are recommended for use during cubic measurement of middle-

aged plantations dominated by Douglas-fir and other similar tree 

stands, growing at comparable to the studied environmental 

conditions. The results obtained have theoretical and practical 

importance. The revealed features of the height and volume structure 

complement the research carried out so far and can be used to select 

the correct and appropriate management of the forest plantations 

with participation of Douglas-fir in third age class, located at 

relatively high altitudes. 

площи. Построени са обемни криви, които се препоръчват за 

използване при кубиране на средновъзрастни насаждения с 

доминиране на дугласка и други подобни дървесни насаждения, 

растящи при сравними с изследваните условия на околната среда. 

Получените резултати имат теоретично и практическо значение. 

Разкритите особености на височинната и обемната структура могат 

да се използват за избор на правилно и целесъобразно стопанисване 

на горски насаждения с участие на дугласка от трети възрастов клас, 

разположени на относително голяма надморска височина. 

Г7.3. Глогов, П., М. Георгиева, Д. Павлова, С. Гюдорова, Й. Додев. 2020. Характеристика на находището на Opuntia humifusa (Raf.) 

Raf. на територията на Лозенска планина. Наука за гората, кн. 1, 29-44. (Web of Science, списък на НАЦИД) 

https://naukazagorata.files.wordpress.com/2020/05/ng_1_2020-029-044.pdf  

 Abstract: This study presents current data on the locality of the 

invasive alien species Opuntia humifusa (Raf.) Raf. on the territory 

of Lozenska Mt. The species population was found on an eroded 

rocky terrain over Pancharevo Lake. The species has predominant 

coverage in the herb layer of a natural xerothermic shrub community 

formed by small populations of Cotinus coggygria Scop., Fraxinus 

ornus L., Quercus pubescens Willd. and Pinus nigra Arn. The results 

of the bio-morphological and phytocoenological observations show 

high adaptability of the species to this type of habitat. With its strong 

propagation and distribution strategy Opuntia humifusa poses a threat 

to the remaining populations of indigenous species occupying similar  

ecological niches, including species with conservation status such as 

Orchis purpurea Huds. and Stipa epilosa Marthin, which have limited 

presence in the same locality. 

Резюме: Проучването представя актуални данни за находището на 

инвазивния чужд вид Opuntia humifusa (Raf.) Raf. на територията на 

Лозенска планина. Популацията на вида е установена на ерозиран 

скалист терен над Панчаревското езеро в естествено ксеротермно 

храстово съобщество с едификатори космат дъб, черен бор, 

смрадлика и мъждрян. Видът е с преобладаващо покритие в тревния 

етаж на съобществото. Резултатите от извършените морфологични и 

фитоценотични наблюдения показват висока адаптивност на вида 

към заеманото от него местообитание. Със своята стратегия за 

размножаване и разпространение O. humifusa представлява заплаха за  

популациите на автохтонните видове, заемащи сходни екологични 

ниши, в това число и на включените в ЗБР видове с природозащитен 

статут Orchis purpurea Huds. и Stipa epilosa Marthin., установени с 

ниска численост в същото находище. 

Г7.4. Yaneva, R., M. Zhiyanski, Y. Dodev. 2022. Bioaccumulation of potentially toxic elements within the soil–plant system in Central Balkan 

region: analysis of the forest ecosystem capacity to mediate toxic elements. Environ Geochem Health, 44, 563–577. DOI: 10.1007/s10653-

020-00756-3. (SJR (Scopus): 0.746, JCR-IF (Web of Science): 3.472) 

https://naukazagorata.files.wordpress.com/2020/05/ng_1_2020-029-044.pdf
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https://link.springer.com/article/10.1007/s10653-020-00756-3#citeas  

 Abstract: The accumulation of potentially toxic elements (PTEs) in 

terrestrial ecosystems has become a global concern, as PTEs may 

exert a wide range of negative impacts on forest’s ecological state due 

to local or transboundary pollution. Forest vegetation and soil display 

great potential as means of coping with the accumulation 

mechanisms, absorption and dissolving the pollutants. Therefore, it is 

crucial to study the transfer of PTEs across these basic components of 

the forest ecosystem. Investigation on the PTEs concentrations in the 

soil–plant system in relatively non-polluted environment of Central 

Balkan National Park (Sredna Stara Planina Mountain) provides more 

information about the role of the forest patterns and soil properties for 

the bioaccumulation processes in the context of ecosystem services 

concept. In this paper, the transfer of PTEs in soil–plant system in 

relatively clean environment is studied in order to assess and map the 

ecosystem capacity of different types of forest ecosystems to mediate 

toxic elements. Based on in situ observations and sampling, the PTEs 

concentrations in soil and aboveground vegetation were analyzed. 

The potential of each forest type to reduce the impact of PTEs and 

bioaccumulation as an indicator of ecosystem service is also 

discussed. The GIS analysis supports the study by creating a common 

database and setting the basis for ecosystem services assessment. The 

generated maps represent areas where the forest ecosystems have the 

greatest capacity to provide related ecosystem service and mediate 

toxic elements. The bioaccumulation of PTEs in forest territories 

results in medium to low rates and higher supply capacity is not 

present at any spatial unit as the accumulation process is focused in 

the soil. The obtained results highlight the ecological importance of 

soil in terms of acting as a buffer against pollution, especially in areas 

with intensive road traffic. 

Резюме: Натрупването на потенциално токсични елементи (PTEs) в 

сухоземните екосистеми се превърна в глобална загриженост, тъй 

като те могат да окажат широк спектър от отрицателни въздействия 

върху екологичното състояние на горите, поради локално или 

трансгранично замърсяване. Горската растителност и почва показват 

голям потенциал за натрупване, абсорбиране и разтваряне на 

замърсителите. В статията се изследва прехвърлянето на PTEs в 

системата почва-растение в относително чиста среда на Национален 

парк Централен Балкан, за да се оцени и картографира капацитета на 

различни видове горски екосистеми да акумулират токсични 

елементи. На базата на in situ наблюдения и вземане на проби са 

анализирани концентрациите на PTEs в почвата и надземната 

растителност. Потенциалът на всеки тип гора за намаляване на 

въздействието на PTEs и биоакумулирането като индикатор за 

екосистемнa услугa са анализирани. ГИС анализ подкрепя 

проучването, като създава обща база данни и основа за оценка на 

екосистемните услуги. Генерираните карти идентифицират области, 

където горските екосистеми имат най-голям капацитет да 

предоставят съответната екосистемна услуга и да акумулират 

токсични елементи. Биоакумулирането на PTEs в горските територии 

води от средни до ниски нива на замърсителите и по-висок капацитет 

за пренос не присъства в нито един горски подотдел, тъй като 

процесът на натрупване е фокусиран в почвата. Получените 

резултати подчертават екологичното значение на почвата по 

отношение на това, че действа като буфер срещу замърсяване, 

особено в райони с интензивен пътен трафик. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10653-020-00756-3#citeas
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Г7.5. Дикова-Иванова, Г., Й. Додев, М. Жиянски. 2022. Оброците в Западна Стара планина – културна екосистемна услуга с духовно-

религиозна стойност. Наука за гората, (под печат). (Web of Science, списък на НАЦИД)  

 Abstract:  A votive/vow site is a cult (holy) place, which is usually 

associated with a specific natural and / or cultural-historical site, 

where once a year a sacrifice dedicated to a certain Orthodox saint is 

performed. An interdisciplinary study of the vow sites in the Western 

Stara Planina was made, identifying a total of 912 sites in the 

municipalities of Etropole, Pravets, Botevgrad, Svoge, Mezdra and 

Roman. Their connection with natural objects (ancient trees, springs, 

mounds, etc.) and cultural and historical sites (temples, cemeteries, 

remains of settlements, fortifications, necropolises, etc.) has been 

studied. It has been established that in the studied area vow sites are 

founded and celebrated at least from the beginning of the XIX century 

to the present day by communities determined on a territorial 

(neighborhood, settlement) or family principle. The vow site is 

described as a cultural ecosystem service of spiritual and religious 

value, which gives people spiritual enrichment, religious space, a 

sense of place and community, cultural heritage, aesthetic pleasure 

and other intangible benefits. The vow site fully corresponds to the 

description of "cultural value" given in the Cultural Heritage Act, but 

there is still no clear normative regulation for protection. In addition, 

vow sites have the potential to be a destination for different types of 

tourism - cultural, cognitive, religious, photo-tourism, holiday, and 

others. They should be the subject of interdisciplinary research in 

order to achieve a more comprehensive and clear understanding of 

vow site as a phenomenon that is important for the well-being of the 

local population. 

Резюме: Оброк (оброчище) е култово (свято) място, което 

обикновено е свързано с конкретен природен и/или културно-

исторически обект, на което веднъж годишно се извършва 

жертвоприношение, посветено на определен православен светец. 

Направено е интердисциплинарно проучване на оброците в Западна 

Стара планина, като са идентифицирани общо 912 оброка на 

територията на общините Етрополе, Правец, Ботевград, Своге, 

Мездра и Роман. Проучена е свързаността им с природни обекти 

(вековни дървета, извори, могили и др.) и културно-исторически 

обекти (храмове, гробища, останки от селища, укрепления, 

некрополи и др.). Установено е, че в изследвания район оброци се 

основават и честват поне от началото на XIX век до наши дни от 

общности определени на териториален (махленски, селищен) или 

родов принцип. Оброкът е описан като културна екосистемна услуга 

с духовно-религиозна стойност, която дава на хората духовно 

обогатяване, религиозно пространство, усещане за място и 

общностна принадлежност, културно наследство, естетическа 

наслада и други нематериални ползи. Оброкът напълно отговаря на 

описанието за „културна ценност“ дадена в Закона за културното 

наследство, но въпреки това липсва ясен нормативен регламент за 

опазване. Освен това, оброците притежават потенциал да са 

дестинация за различни видове туризъм – културен, познавателен, 

религиозен, фото-туризъм, празничен, и други. Те следва да са обект 

на интердисциплинарни изследвания, за да може да се постигне по-

многостранно и ясно разбиране за оброка като феномен, който е 

важен за благополучието на местното население. 
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Г8.1. Попов, Г., Г. Костов, Д. Георгиева, И. Марков, М. Борисов, Й. Додев. 2014. Иглолистните култури - надежди, проблеми и 

бъдеще. Странджанско Сакарски Сборник - Доклади от научна конференция „Гората – мост между поколенията – 100 години 

държавно горско стопанство – Малко Търново” (1914-2014), том V, кн.1, 41-72. Доклад в редактиран колективен том. 

 Abstract: Subject of the research are the coniferous plantations of 

Scots and Black pine created outside their natural range in Bulgaria. 

The goal is to establish the natural regularities that occur in the 

dynamics of their growth and development. In Bulgaria natural pine 

stands practically do not occur at altitudes below 800 m. It can be 

assumed that below this altitude they are outside their natural range. 

It is established that the main limiting factor for their development 

and condition is moisture. In the lower forest vegetation zone, 

afforestation was mainly carried out with Black pine. Dense 

afforestation schemes were used, which subsequently proved to be 

one of the main factors for the mechanical and biological resistance 

of the plantations. The growth indicator has no real values and cannot 

be used to determine environmental compliance and sound economic 

calculations. It is found that the mass decay of the coniferous 

plantations is proportional to the altitude. Preliminary studies show 

that there is reason to experiment with the method of Ecological 

fitting in the management of coniferous plantations and, with positive 

results, to implement it in the forestry practice. 

Резюме: Обект на изследване са иглолистните култури от бял и черен 

бор, създадени извън техния естествен ареал. Целта е установяване 

на природните закономерности, които протичат в динамиката на 

тяхното развитие. Естествени насаждения от бял и черен бор 

практически не се срещат на височини под 800 m. н.в. Може да се 

приеме, че под тази височина те са извън естествения си ареал. 

Устанявява се, че основен лимитиращ фактор за развитието и 

състоянието на иглолистните култури е влагата. В долната 

горскорастителна зона залесяванията са извършвани предимно с 

черен бор. Използвани са гъсти схеми за залесяване, които 

впоследствие се оказват един от основните фактори за механичната и 

биологична устойчивост на културите. Показателят бонитет няма 

реални стойности и не може да се използва за определяне на 

екологичното съответствие и състоятелни икономически разчети. 

Установява се, че масовото разпадане на културите е в 

пропроционална зависимост от надморската височина. 

Предварителните проучвания показват, че има основание методът на 

екологичното съответствие да се експериментира при стопанисването 

на иглолистните култури извън естествения им ареал и при 

положителни резултати да се внедри в практиката. 

Г8.2. Попов, Г., Г. Костов, И. Марков, Д. Георгиева, М. Борисов, Й. Додев. 2016. Трансформация на иглолистните култури създадени 

в долната лесорастителна зона. Доклади от Национално съвещание с международно участие „Перспективи и насоки за 

стопанисването на изкуствено създадени иглолистни гори“, проведено на 28-29.01.2016 г. в гр. Кюстендил, ISBN 978-954-8944-

52-6, 42-58. Доклад в редактиран колективен том. 

 Abstract: The coniferous plantations are unsustainable 

anthropogenic ecosystems. Instructions to act before the destructive 

Резюме: Иглолистните култури са антропогенни неустойчиви 

екосистеми. Необходимо е своевременно да се изпреварят 
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natural processes in these forests are given. The aim is the wood 

biomass to be used without any ecological cataclysms for the 

ecosystems. The natural biological processes should be led in 

direction to have a smoot recovery of the most suitable tree species 

for each site. Natural patterns that occur in the dynamics of coniferous 

plantations growing outside of their natural area of distribution are 

defined. Ways for gradual transformation of the coniferous 

plantations to sustainable forest ecosystems are given. Method of 

Ecosystem fitting is used to be defined four categories: Optimal 

fitting; Good fitting; Bad (impaired) fitting; Lack of ecosystem 

fitting. On these base different criteria for optimal planning and 

realization of activities for transformation of the coniferous 

plantations are explored. Enhance of plantations sustainability by 

thinning activities is investigated.  

настъпващите естествени процеси с оглед да се оползотвори 

натрупаната дървесна маса без екологични сътресения за 

екосистемата. Естествените биологични процеси да се направляват 

така, че да се получи плавен преход към възобновяване на възможно 

най-подходящите за съответното месторастене дървесни видове. 

Изследването е извършено в иглолистни култури от бял и черен бор, 

създадени извън техния естествен ареал. Целта е установяване на 

природните закономерности, които протичат в динамиката на 

тяхното развитие и преминаването им чрез постепенна 

трансформация към устойчиви екосистеми. Използван е методът на 

Екосистемното съответствие. Въведени са четири категории 

екосистемно съответствие: оптимално, добро, слабо (нарушено), 

отсъствие. На тази база са потърсени критерии за осъществяване на 

оптимално планиране и провеждане на мероприятия за 

трансформация на иглолистните култури.  

Г8.3. Додев, Й., Г. Попов, Ф. Устабашиев, И. Марков. 2018. Устойчивост на издънковите церови гори в Северна България. Сборник 

научни трудове от XХVІІ-та Международна научна конференция за млади учени, 14-15.06.2018 г., Югозападен университет 

"Неофит Рилски" – Благоевград, Авангард Прима, ISSN:1314-4669, 100-106. Доклад в редактиран колективен том.  

https://sskb.org/dokladi/2018blgnew.pdf 

 Abstract: The coppice oak forests in Bulgaria are over 1 million 

hectares, with one third of them formed by the Turkey oak. They are 

located mainly in the plains and hillyfoothill regions of the country 

up to 700 m a.s.l. In the future these areas are expected to be part of 

zone with a permanent deficiency in moisture supply, leading to 

decomposition of forest ecosystems. This study explores the state of 

the oak forests in the flat parts of the North Central State Enterprise - 

Gabrovo and gives recommendations for their future management. It 

is found that the plain oak forests are predominantly result of 

vegetative propagation. Over 80% of them have already exceeded the 

Резюме: Издънковите дъбови гори в България са над 1 млн. хектара, 

като една трета от тях са доминирани от цера. Разположени са 

предимно в равнинните и хълмисти предпланински райони на 

страната до 700 m н.в. В резултат на климатичните промени се очаква 

в бъдеще в тези територии да има траен дефицит на влага, което да 

води до разпадане на горските екосистеми. Настоящото изследване 

изследва състоянието на дъбовите гори в равнинните части на 

Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и дава 

препоръки за бъдещото им стопанисване. Установено е, че 

равнинните дъбови гори са основно с издънков произход. Над 80% от 

https://sskb.org/dokladi/2018blgnew.pdf
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age of their felling cycle. Their composition is strongly dominated by 

the Turkey oak with 72%, and the tendency is this species to supplant 

from their habitats the Common oak and the Sessile oak which are 

more attached to the humidity. For most of the individuals in the 

Turkey oak coppice is established a lack of central root, which finding 

is not typical for this species and for the oaks at all. This does not 

allow the coppice forests to reach the absorbing moisture in the deep 

soil layers and makes them highly unstable in extreme droughts. An 

accelerated transformation of the coppice oak forests into seminal 

ones is recommended, with a view to create sustainable woodland 

with a normally developed central root system. 

тях вече са надхвърлили турнусната възраст. В състава им силно 

доминира церът със 72%, като тенденцията е този вид да измества 

летния и зимния дъб, които са по-влаголюбиви. При голяма част от 

издънковите церови дървета се установява липса на централен корен, 

което не е характерно за този вид и изобщо за дъбовете. Това не им 

позволява да достигат до наличната влага в дълбоките слоеве на 

почвата и ги прави силно нестабилни при екстремни засушавания. 

Препоръчва се ускорено превръщане на издънковите дъбови гори в 

семенни с оглед създаване на устойчиви гори с нормално развита 

централна коренова система. 

Г8.4. Додев Й., С. Михайлов, Г. Попов, И. Марков, П. Глогов. 2018. Стопанисване на кестеновите гори в България. Сборник научни 

трудове от XХVІІ Международна научна конференция за млади учени, 14-15.06.2018 г., Югозападен университет "Неофит 

Рилски"- Благоевград, Авангард Прима, ISSN:1314-4669, 107-112. Доклад в редактиран колективен том. 

https://sskb.org/dokladi/2018blgnew.pdf  

 Abstract: The Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.) is a natural 

species for the Bulgarian flora from ancient times. It has a quality 

wood and edible delicious fruits. For this reason, the species is very 

valuable by the local population and for thousands of years has been 

closely related to its lifestyle. However, its distribution in Bulgaria is 

currently very limited and chestnut forests cover less than 0.1% of the 

country's forest area. They are located on the border of the oak and 

beech belt, mainly on the northern slopes of Belasitsa Mt. and rarely 

in Slavyanka Mt. and some other parts of Southwestern Bulgaria. A 

very serious problem is the poor condition of this type of forests and 

the risk of losing the Sweet chestnut from the Bulgarian natural flora. 

In this regard, this publication examines the ecological requirements 

of chestnut forests in Bulgaria, analyzes aspects of their management 

so far and makes specific recommendations for their sustainable and 

Резюме: Обикновеният кестен (Castanea sativa Mill.) е естествен вид 

за българската флора от древни времена. Има качествена дървесина и 

ядливи вкусни плодове. Поради тези причини видът е много ценен от 

местното население и в продължение на хиляди години е тясно 

свързан с начина му на живот. Понастоящем разпространението му в 

България е много ограничено и кестеновите гори покриват по-малко 

от 0,1% от горската площ на страната. Те са разположени на 

границата между дъбовия и буковия пояси, главно по северните 

склонове на Беласица и рядко в Славянка и някои други части на 

Югозападна България. Много сериозен проблем е лошото състояние 

на този тип гори и рискът от загуба на обикновения кестен от 

естествената флора на страната. В тази връзка публикацията 

разглежда екологичните изисквания на кестеновите гори в България, 

анализира аспекти на управлението им до момента и дава конкретни 

https://sskb.org/dokladi/2018blgnew.pdf
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multifunctional management. препоръки за тяхното устойчиво и многофункционално 

стопанисване. 

Г8.5. Маджов, С., Й. Додев. 2018. Изследване и определяне на експлоатационния срок на материалните активи с отчитане 

динамиката на икономическите процеси. Сборник научни трудове от ХХIХ Национална научно - приложна конференция 

"Качество за по-добър живот", Авангард Прима, ISSN:1314-9563, 177-179. Доклад в редактиран колективен том. 

http://sskb.org/dokladi/2018-kachestvo.pdf  

 Abstract: Technical and economic criteria that determine operational 

life of tangible assets have been identified, including total capital 

costs, maintenance and repair costs, volume of output produced and 

number of years of operation of the machine. Based on them, a 

mathematical model is proposed for optimizing the operational life of 

material assets with a view to increasing production efficiency. The 

nature of the change in the components of the functionality to 

optimize the service life of the machines in agriculture and forestry 

has been examined. The proposed model is intended for personnel 

involved in the planning, implementation and analysis of forestry 

asset management activities. 

Резюме:  Идентифицирани са технико-икономически критерии, 

които определят експлоатационния срок на материалните активи, в 

т.ч. сумарните капиталови разходи, разходите за техническо 

обслужване и ремонт, обемът на произведената продукция и броят на 

годините на работа на машината. На тяхна база е предложен 

математически модел за оптимизиране на експлоатационния срок на 

материалните активи с оглед повишаване ефективността на 

производството. Разгледан е характера на изменение на 

компонентите на функционала за оптимизиране на експлоатационния 

срок на машините в селското и горско стопанство. Предложеният 

модел е предназначен за кадрите, които се занимават с планиране, 

внедряването и анализа на дейността по управление на активите в 

горското стопанство. 

Г8.6. Попов, Г., И. Марков, Й. Додев, М. Георгиева. 2019. Възобновяване на издънковите гори в Централна Северна България. 

Списание на Българската академия на науките, 3, Издателство на Българска академия на науките "Проф. Марин Дринов", 

ISSN:0007-3989, 22-29. Научно издание с научно рецензиране. 

 Abstract: The coppice oak forests in Central Northern Bulgaria have 

an extremely uneven age structure, with the majority of them being 

mature and over-mature. With advancing age, the decline of stands 

begins. In addition, it was found that the coppice stands of Turkish 

oak, which prevail in the region, lack a central root, typical of oaks. 

This makes them vulnerable to drought. At the same time, a steppe 

Резюме: Издънковите дъбови гори в Централна Северна България 

имат изключително неравномерна възрастова структура като 

преобладаващата част от тях са зрели и презрели. С напредване на 

възрастта започва разпад на насажденията. Освен това се констатира, 

че в издънковите церови насаждения, които преобладават в района, 

липсва централен корен, типичен за дъбовете. Това ги прави уязвими 

http://sskb.org/dokladi/2018-kachestvo.pdf
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climate zone is expected to appear and expand in the plains of 

Bulgaria. In this regard, the aim of the studies is to look for 

opportunities for seed regeneration of the oak forests in Central 

Northern Bulgaria, preservation of forest cover and creation of 

sustainable oak forests in the conditions of upcoming climate 

changes. The main problem of seed regeneration is the understory 

vegetation, which in the first years overtakes the oak saplings in 

growth and deaden them. For successful seed regeneration of the oak, 

it is necessary to periodically cut down the bushes until the oak 

saplings are strengthened. To achieve the goal, a specific variant of 

gradual felling with lighting every 3 years, combined with cutting 

down the bushes, has been proposed. 

на засушаване. Същевременно, в равнините на България се очаква да 

се появи и разширява зона със степен климат. В тази връзка целта на 

проучванията е да се потърсят възможности за семенно 

възобновяване на издънковите дъбови гори в Централна Северна 

България, запазване на лесистостта и създаване на устойчиви гори в 

условията на настъпващи промени на климата. Основен проблем на 

семенното възобновяване е подлесната растителност, която през 

първите години изпреварва в растежа семенния подраст и го 

заглушава. За успешно семенно възобновяване на дъба, е необходимо 

периодично изсичане на храстите до укрепване на подраста. За 

постигане на целта е предложен специфичен вариант на постепенна 

сеч с осветления през 3 години, съчетани с изсичане на храстите. 

Г8.7. Попов, Г., И. Марков, Й. Додев, М. Георгиева. 2019. Метод за превръщане на издънкови дъбови гори. Сборник 150 години 

Българска академия на науките, „проф. Марин Дринов“, ISBN:978-619-245-001-4, 233-242. Доклад в редактиран колективен 

том.  

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-150-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D0%90%D0%9D.pdf  

 Abstract:  The study was carried out in coppice oak forests in the 

territory of the Central-North State Enterprise in Bulgaria. Because of 

human activity and progressing climate changes, these forests are at 

risk of decline or extinction and could be turned into shrubs and 

grassland. The preservation of biological and ecological functions of 

oak forests is a challenge for the foresters in Bulgaria. Their health 

status, the history of their management, as well as the conditions for 

the emergence and development of shrub understory have been 

studied. A complex of forest management activities is proposed that 

could provide natural regeneration of oak forests, protecting them for 

the generations. 

Резюме: Разработена и апробирана e лесовъдска система, която дава 

възможност издънковите дъбови гори да бъдат успешно превърнати 

в семенни. Методът за превръщане на издънкови дъбови гори е 

предназначен за гори със силно изразен подлесен етаж, разположени 

върху дълбоки почви, каквито са черноземите и смолниците в 

България и където едификаторен вид е бил летният дъб (Quercus 

robur). Изследването е проведено в издънкови дъбови гори на 

територията на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. 

Изследвани са здравословното им състояние, историята на тяхното 

стопанисване, както и условията за възникване и развитие на 

храстовата подгрупа. Предлага се обоснован комплекс от дейности за 

управление на горите, които биха могли да осигурят естествено 

възобновяване на дъбовите гори. 

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-150-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D0%90%D0%9D.pdf
https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-150-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D0%90%D0%9D.pdf
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Г8.8. Додев, Й., М. Жиянски. 2019. Горската социална политика в Южна Корея. Сборник 150 години Българска академия на 

науките, “Проф. Марин Дринов”, ISSN:978-619-245-001-4, 289-296. Доклад в редактиран колективен том.  

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-150-

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D0%90%D0%9D.pdf  

 Abstract: The term Forest Welfare in the Republic of Korea refers to 

economic, social and cultural services provided by forests and forest 

resources, aiming at the improvement of human health and well-

being. The report presents the Korean forest policy in this area and 

general aspects of the Korean Forest Welfare Institute – a specialized 

agency for implementing this policy. Different target groups, 

infrastructure, specific activities and expected effects from 

implementation of different types of forest social services are 

described. Results from the implementation of the Forest Welfare 

policy in Korea are presented. Identification of opportunities for 

implementing some policy aspects and good practices into the 

management of recreational forests in Bulgaria after their adaptation 

to our national social, natural and cultural specifics is recommended. 

Резюме: С термина „горска социална политика“ (Forest Welfare 

Policy) в Република Корея се означават икономическите, социални и 

културни услуги за населението, в основата на които стоят горите и 

горските ресурси, и които целят подобряване на човешкото здраве и 

благополучие. Докладът разглежда аналитично корейската горска 

социална политика и основните аспекти от дейността на корейския 

Горски Социален Институт (Korea Forest Welfare Institute) – 

специализирана агенция за прилагане на тази политика. Описани са 

целевите групи, изградената инфраструктура, прилагани дейности 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. 

Г8.9. Додев, Й. 2021. Промени в парадигмата на ползване на горите в България. Сборник научни трудове от XXХ-та Международна 

научна конференция "Мениджмънт и качество" 2021, Авангард Прима, София, ISSN:2603-4395, 65-71. Доклад в редактиран 

колективен том. 

 Abstract: A connection was soughtbetween economic development, 

dominant political doctrine and use of forests in Bulgaria from the 

Liberation to the present day. On this basis, three periods are 

differentiated. The first one covers the period from the Liberation to 

the end of World War II (1945). At that time, the Bulgarian economy 

is agrarian, forests are exploited uncontrollably, mainly for needs of 

agriculture. As a result, the forest area decreases and their condition 

Резюме: Потърсена е връзка между икономическото развитие, 

доминиращата политическа доктрина и ползването на горите в 

България от Освобождението до наши дни. На тази база са 

диференцирани три периода. Първият обхваща времето до към края 

на Втората Световна война (1945 г.). През него икономиката на 

страната е аграрна, горите се експлоатират на практика почти 

безконтролно, и то основно за нуждите на селското стопанство. В 

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-150-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D0%90%D0%9D.pdf
https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-150-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%91%D0%90%D0%9D.pdf
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deteriorates. The second period covers the socialist government of the 

country (1944-1989). The forest policy is aimed at increasing timber 

production and development of forest industry. Huge quantities of 

timber are harvested, but at the same time there is also mass 

afforestation throughout the country. The total afforested area hardly 

changes, but the average forest stock is starting to increase. The third 

period is from 1989 to the present day. The economy no longer needs 

so much timber, the population is highly urbanized, and as a result, 

the direct exploitation of forests is gradually giving way to the various 

intangible benefits of them. On this basis, it is expected that in the 

future the cultural ecosystem services related to the importance of 

forests for improving human health and well-being will become 

increasingly important for the forest politic and management in 

Bulgaria. 

резултат на това площта им намалява, а състоянието им се влошава. 

Вторият период обхваща социалистическото управление на страната 

(1944 - 1989 г). През него горската политика е насочена към 

повишаване на дървопроизводството и развитието на горската 

промишленост. Добиват се огромни количества дървесина, но 

същевременно се провежда и масово залесяване в цялата страна. 

Общата залесената площ почти не се променя, но средният запас на 

горите започва да се увеличава. Третият период е от 1989 г. до наши 

дни. Икономиката вече няма нужда от толкова много дървесина, 

населението е силно урбанизирано, и в резултат на това директната 

експлоатация на горите постепенно отстъпва място на различните 

нематериални ползи от тях. На тази база се очаква, 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 и практика на България. 

Г8.10. Додев, Й. 2021. Рекреационните гори в България и възможности за тяхното управление. Сборник научни трудове от XXХ-та 

Международна научна конференция "Мениджмънт и качество" 2021, Авангард Прима, София, ISSN:2603-4395, 92-100. Доклад 

в редактиран колективен том. 

 Abstract: The study is focused on forests with recreational functions 

in Bulgaria. Their main characteristics have been studied - types of 

recreational forests, ownership, distribution by altitude, age structure 

and tree composition. A critical analysis of their current management 

has been made. Recommendations for its improvement have been 

made so that they better perform their main function. In this regard, 

forest welfare services that could be provided in recreational forests 

have been identified. These are social and cultural services for the 

population, based on forests and forest resources, which aim to 

improve human health and well-being, incl. forest therapy, recreation, 

education, cultural and sports activities. Need for development of a 

Резюме: Изследването е фокусирано върху рекреационните гори в 

България. Проучени са техни основни характеристики – видовете 

рекреационни гори, разпределението им по собственост и надморска 

височина, възрастовата им структура и дървесният им 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 
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comprehensive concept for Social Forest Policy in Bulgaria and its 

implementation as part of the forestry sector in the country is outlined. 

терапия, рекреация, обучение, културни и спортни дейности. 

Очертана е необходимостта от разработването на цялостна 

концепция за Социална Горска Политика в България и внедряването 

ѝ като част от горското стопанство на страната. 

Г8.11. Маджов, С., Й. Додев. 2021. Класификация на пътно-ремонтните работи. Сборник научни трудове от XXХ-та Международна 

научна конференция "Мениджмънт и качество", Авангард Прима, София, ISSN:2603-4395, 60-64. Доклад в редактиран 

колективен том. 

  

 Abstract: Each road, depending on its purpose and intensity of 

traffic, is classified into a certain road class. Depending on this, it 

must meet certain technical conditions so that motor vehicles can 

move on it at a certain speed and load the pavement according to its 

class. Deformation and destruction of forest roads' pavements are the 

most diverse in terms of type, nature and size. That is why it is 

necessary to carry out road repair works of varying complexity under 

unfavorable organizational conditions, as it is necessary not to 

interrupt traffic on the road. 

Резюме: Всеки автомобилен път в зависимост от предназначението 

му и интензивността на движение се класифицира в определен пътен 

клас. В зависимост от това той трябва да отговаря на определени 

технически условия, за да могат моторните превозни средства да се 

движат по него с определена скорост и да натоварват настилката 

съответно на неговия клас. Деформацията и разрушенията на 

горскопътните покрития и настилки са най-разнообразни по вид, 

характер и размер. Ето защо се налага да се извършват различни по 

сложност пътно-ремонтни работи при неблагоприятни 

организационни условия, тъй като е необходимо да не се прекъсва 

движението по пътя. 

Г8.12. Глогов, П., М. И. Георгиева, М. Л. Георгиева, Й. Додев. 2021. Съвместна електронна база данни по проект „За всеки спасил 

дърво” (FOREST) като инструмент за повишаване участието на младежите в природозащитни дейности. Сборник доклади от 

XI-ти научен семинар на Институт за гората - БАН, посветен на проф. д-р Емил Борисов Попов, Институт за гората - БАН, 

ISBN:978-619-7228-07-6, 89-96. Доклад в редактиран колективен том. 

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/Book_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2.pdf  

 Abstract: The project ‘For everyone saved a tree’ unites non-

governmental and scientific organizations from Bulgaria and Serbia 

in the cause of engaging young people in activities related to forest 

protection. The project funded by the Cross-Border Cooperation 

Program Interreg-IPA Bulgaria-Serbia started on 16 May 2019 and 

Резюме: Проект „За всеки спасил дърво“ обединява 

неправителствени и научни организации от България и Сърбия в 

каузата за ангажиране на млади хора в дейности, свързани с 

опазването на горите. Проектът, финансиран от Програмата за 

трансгранично сътрудничество Иnterreg-ИПП България-Сърбия, 

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/Book_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2.pdf
https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/Book_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2.pdf
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completed on 23 March 2021. The purpose of this publication is to 

present the results of one of the project activities – development of a 

Joint Electronic Database (JDB) for biodiversity in the cross-border 

region of Bulgaria and Serbia and to analyze the opportunities and 

benefits it reveals as for participants – children and young people, as 

well as for beneficiaries – the researchers. For the nearly two-year 

period since the establishment of JDB, it has registered over 100 

Serbian and Bulgarian young contributors with more than 150 

photographs and publications related to the location and ecological 

and biological characteristics of species, communities and 

ecosystems. The information from JDB has been used in publications 

in scientific journals such as ‘Silva Balcanica’ and ‘Ecological 

Engineering and Environment Protection’, and in reports from 

international scientific conferences. The training of young people and 

the constant updating and increase of the information provided by 

them in JDB in the near future could turn this database into a reliable 

tool for monitoring biodiversity not only in the cross-border region, 

but also in the whole territories of Bulgaria and Serbia. 

стартира на 16.05.2019 г. и приключи на 23.03.2021 г. Целта на 

настоящата публикация е да представи резултатите от една от 

дейностите по проекта, а именно разработване на „Съвместна 

електронна база данни“, включваща информация за биологичното 

разнообразие в трансграничния регион между България и Сърбия. 

Анализирани са възможностите и ползите, които тя разкрива както за 

участниците – деца и младежи, така и за потребителите – научни 

работници. За близо двегодишния период от създаването на базата 

данни, в нея са се регистрирали над 100 сръбски и български 

младежи, с повече от 150 фотографии и текстове, свързани с местопо-

ложението и еколого-биологичните особености на отделни видове, 

съобщества и екосистеми. Информация от базата данни е използвана 

в публикации в научни списания като Silva Balcanica, Ecological 

Engineering and Environment Protection и в доклади от международни 

научни конференции. Обучението на младежи и непрекъснатото 

актуализиране и увеличаване на предоставената от тях информация, 

биха могли да превърнат тази база в надеждно средство за 

мониторинг на биоразнообразието не само в трансграничния регион, 

но и на целите територии на България и Сърбия. 

Г8.13. Zhiyanski, M., M. Glushkova, Y. Dodev, M. Bozhilova, R. Yaneva, D. Hristova, L. Semerdzhieva. 2021. Role of the cultural ecosystem 

services provided by natural heritage in forest territories for sustainable regional development. Journal of the Bulgarian Geographical 

Society, Volume 45, Pensoft, ISSN: 2738-8115 (online), 2738-8107 (print), 61-66. DOI:10.3897/jbgs.e72766. Научно издание с научно 

рецензиране. https://jbgs.arphahub.com/article/72766/  

 Abstract: The paper focuses on the role of the Natural Heritage in 

Forest Areas (NHFA) as a resource that can generate economic, social 

and environmental benefits for society through the provision of a wide 

range of cultural ecosystem services. In the assessment of the role of 

NHFA, the approach for assessment and mapping of ES in a given 

territorial scope was applied in a pilot region of Velingrad 

Резюме: Статията се фокусира върху ролята на природното 

наследство в горските територии (ПНГТ) като ресурс, който може да 

генерира икономически, социални и екологични ползи за обществото 

чрез предоставяне на широка гама от културни екосистемни услуги. 

Направена е оценка и картографиране на  капацитета на горските 

екосистеми да предоставят културни екосистемни услуги в пилотен 

https://jbgs.arphahub.com/article/72766/
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Municipality, focusing on the capacity of the forest ecosystems to 

provide cultural ecosystem benefits and services to the people. The 

study confirms that the identification of NHFA could be a powerful 

driver for regional development by creating significant positive 

effects such as improving sustainable cultural tourism in forests, 

diversifying forestry and supporting sustainable development and 

management of forest areas. The integration of the cultural services 

of NHFA into forest-related legislation can encourage job creation in 

different sectors and for different levels of employment, education 

and cultural training. Evaluation and mapping of ecosystem services 

is an appropriate tool to support the development of a concept and 

methods for assessing and mapping the general knowledge 

framework for NHFA policy in Bulgaria by applying an 

interdisciplinary approach. 

район община Велинград. Проучването потвърждава, че 

идентифицирането на ПНГТ може да бъде мощен двигател за 

регионално развитие чрез създаване на значителни положителни 

ефекти като стимулиране на културен туризъм в горите, 

диверсифициране дейността на горските стопанства и подкрепа за 

устойчивото развитие и управление на горските територии. 

Интегрирането на ПНГТ в законодателството, свързано с горите, 

може да насърчи създаването на работни места в различни сектори и  

нови форми на образователни и културни дейности в горите. 

Оценката и картографирането на културните екосистемни услуги е 

подходящ инструмент за подпомагане разработването на концепция 

и методи за оценка и картографиране на ПНГТ в България чрез 

прилагане на интердисциплинарен подход. 

Г8.14. Nedkov, S., B. Borisova, M. Nikolova, M. Zhiyanski, S. Dimitrov, R. Mitova, B. Koulov, D. Hristova, H. Prodanova, L. Semerdzhieva, 

Y. Dodev, I. Ihtimanski, V. Asenova. 2021. A methodological framework for mapping and assessment of ecosystem services provided by 

the natural heritage in Bulgaria. Journal of the Bulgarian Geographical Society, Volume 45, Pensoft, ISSN: 2738-8115 (online), 2738-

8107 (print), 7-18. DOI:10.3897/jbgs.e78680. Научно издание с научно рецензиране. https://jbgs.arphahub.com/article/78680/  

 Abstract: Natural heritage (NH) includes natural features that can be 

described as outstanding universal value at a national level. It refers 

to the importance of ecosystems, biodiversity, and geodiversity for 

their existence value, and the ecosystems can be considered as the 

spatial units for its mapping and assessment. The ecosystem services 

(ES) concept provides an appropriate basis in the form of assessment 

and mapping methods that enable linking the state of ecosystems with 

human well-being. Thus, it can be used as a platform to find solutions 

to the problems related to the conflicts between conservation and the 

use of the NH. In this paper, we aim to present the process of 

developing a methodological framework for mapping and assessment 

Резюме: Природното наследство (НП) включва природни дадености, 

които могат да бъдат описани като изключителна универсална 

ценност на национално ниво. То се отнася до значението на 

екосистемите, биоразнообразието и георазнообразието за тяхната 

стойност на съществуване, а екосистемите могат да се разглеждат 

като пространствени единици за тяхното картографиране и оценка. 

Концепцията за екосистемните услуги (ЕС) предоставя подходяща 

основа под формата на методи за оценка и картографиране, които 

позволяват свързването на състоянието на екосистемите с човешкото 

благосъстояние. По този начин може да се използва като платформа 

за намиране на решения на проблемите, свързани с конфликтите 
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of ecosystem services provided by the natural heritage in Bulgaria for 

recreation and tourism. The conceptual framework of the ecosystem-

based assessment of NH in Bulgaria is base on the assumption that 

the generation of NH for the needs of tourism can be presented as the 

linkages between the natural systems and tourism in the form of ES 

potential, flow, and demand. The results demonstrate that the NH can 

be presented as a spatial phenomenon conceptualized by the flows of 

benefits from ecosystems to people which contribute to human well-

being. The mapping and assessment procedures are fully developed 

for application at a national level, while for the regional and local 

level, few pilot studies mark some basic foundations for further 

development. 

между опазването и използването на ПН. В тази статия е представен 

процеса на разработване на методологична рамка за картографиране 

и оценка на екосистемните услуги, предоставяни от ПН в България за 

рекреация и туризъм. Концептуалната рамка на екосистемно 

базираната оценка на ПН се основава на предположението, че 

генерирането на ПН за нуждите на туризма може да се представи като 

връзки между природните системи и туризма под формата на 

екосистемен поток и търсене. Резултатите показват, че ПН може да 

бъде представен като пространствен феномен, концептуализиран от 

потоците от ползи от екосистемите за хората, които допринасят за 

човешкото благосъстояние. Подходът за картографиране и оценка са 

разработени за прилагане на национално ниво, докато за регионално 

и местно ниво няколко пилотни проучвания маркират някои основи 

за по-нататъшно развитие. 

Г11.1. Попов, Г., Г. Костов, И. Марков, Й. Додев, Д. Георгиева. 2018. Иглолистните култури в България, създадени извън естествения 

им ареал. Монография. Авангард Прима, София, ISBN 978-619-239-044-0, с. 122. (Додев, Й: 6-26 стр.).  

 Abstract: An objective analysis of ecological and biological 

characteristics of coniferous plantations in Bulgaria created outside 

of their natural habitat is made. These plantations grow and develop 

in stress of environmental conditions. They have good qualitative and 

quantitative indices in the beginning of their life: good survival of 

saplings, quick creation of high canopy and forest environment, better 

growth compared to the local deciduous vegetation. But when the 

plantations became 20-30 years old the first disappointments started. 

It turned out that these plantations are unsustainable on biotic and 

abiotic factors: calamities, natural disasters, fires and others. As a 

result, they start withering and collapsing. Currently, most of these 

plantations are over 40-50 years old. Due to their low resistance, they 

are affected by intensive thin out and degradation processes. Intensive 

Резюме: Направен е обективен анализ на екологичните и биологични 

особености на иглолистните култури в България, създадени извън 

естествения им ареал. Те се развиват в условия на екологичен стрес. 

В началото на жизнения си цикъл те показват много добри резултати 

в т.ч: добро прихващане, бързо склопяване и създаване на горска 

обстановка, по-добър прираст от местната широколистна 

растителност. Само след 20-30 години обаче започват и първите 

проблеми. Културите се оказват неустойчиви на биотични и 

абиотични фактори (каламитети, природни стихии, пожари и др.) и в 

тях започват процеси на съхнене и разпад. Понастоящем голяма част 

от тези култури надвишават 40-50 годишна възраст. Поради ниската 

им устойчивост, в тях настъпват ускорени процеси на изреждане и 

деградация. Започват интензивни сукцесионни процеси в посока на 
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succession processes in direction to restoring the natural vegetation 

have begun. It turned out that for these plantations the site class index 

is not objective and cannot be used in determination of ecosystem fit 

and for realistic economic estimates. A very important and significant 

indicator is the altitude which strongly redistributes the 

environmental factors. On this basis a new method for determination 

of their ecosystem fit is defined. Methods for management of the 

plantations, for their transformation, and opportunities for creating 

new ones are recommended. 

възстановяване на естествената широколистна растителност. 

Установи се, че за иглолистните култури, създадени извън 

естествения им ареал, бонитетът няма реални стойности и не може да 

се използва за определяне на екологичното им съответствие и за 

направата на състоятелни икономически разчети. Такъв показател се 

оказва надморската височина, която съществено преразпределя 

екологичните фактори. На тази база е предложен метод за определяне 

нивото на екосистемно съответствие на иглолистните култури и са 

дефинирани препоръки за тяхното стопанисване и трансформация. 
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