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 Биологично разнообразие в горската флора и фауна, генетични ресурси – особености, 

разпространение и възможности за опазване и използване.

 Структура, функциониране и адаптация на горските екосистеми към климатични 

промени.

 Мониторинг, опазване и възстановяване на горите.

 Лесовъдски и социално-икономически основи за устойчиво и многофункционално 

управление и ползване на горските ресурси.

ИГ-БАН провежда фундаментални и научно-приложни изследвания в горски 

екосистеми, изпълняващи ключова роля в околната среда както в нейната цялост и 

ненарушеност, така и в условия на антропогенни въздействия, включително 

смекчаване на последствията от климатичните промени.

Мисия

ИГ-БАН създава теоретичната и научна основа за практически решения във връзка с 

лесовъдски системи за стопанисване, горски генетични ресурси, опазване на горите, 

защита от ерозия и наводнения, както и подпомагане формирането на политики и 

законодателство по опазване на горите и природата.

Приоритети

1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО 



1.5.ОБЩОНАЦИОНАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДЪРЖАВАТА

1.5.1.Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и

държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското

стопанство, национални културни институции и др., (относимо към получаваната

субсидия)- 1

 Препоръчва се главните (възобновителни) сечи в хабитати с едификатор на 

дървостоя бук (Fagus silvatica и Fagus Orientalis) да са над 40 години. 

Предложени са съответни конкретни методи за естествено семенно 

възобновяване, когато преобладават местни дървесни видове. Прилагат се 

лесовъдските системи: неравномерно-постепенна, групово-постепенна и 

групово изборна, които осигуряват формиране на сложна вертикална, 

хоризонтална и възрастова структура на дървостоите, опазват биологичното 

разнообразие и се основават на естествената динамика на горите, вкл. 

естествените възобновителни процеси. (доц. Г. Попов)

 Направен е икономически анализ на мерките за опазване на гори във фаза 

на старост в Защитена зона по Натура 2000 "Западна Стара планина и 

Предбалкан“. Изчислени са общата площ и запаса на горите с предвидено 

ползване по лесоустройствени проекти/ горскостопански планове. Изчислен е 

размер на ползването за периода на действие на ЛУП/ ГСП по дървесен вид и 

по вид собственост. (гл. ас. И. Величков)



 Дефинирани са лесовъдските системи за устойчиво

управление на групите гори от източен габър по типове

месторастения в Етрополския дял на Стара планина.

Даден е отговор на въпросите:

- каква част от тези гори и при какви условия е

целесъобразно да се поддържат и подмладяват

като чисти и смесени;

 Изследвана е технологията и работата на харвестер VALMET 911 и 

форвардер VALMET 1010 при гола санитарна сеч на петна (изсъхнали) в

бял бор култури в ДГС „Трън“ и ДГС „Земен“ и са определени технико-

икономическите параметри на системата от машини. 

 Изследвано е износването на работните органи на горска 

почвообработваща фреза – мулчур РТ-300 в ДГС ”Оряхово” при 

раздробяването на пънове от топола. 

(доц. С. Глушков)

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и 

държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското 

стопанство, национални културни институции и др. (относимо към получаваната 

субсидия) - 2

- при кои е необходим и възможен постепенен преход и смяна с други по-

продуктивни дървесни видове. (ас. Й. Додев)



1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи

държавата и обществото, финансирани от национални институции, програми,

националната индустрия и др.

Проект: Създаване на експериментална култура oт перспективни 

клонове тополи (Рopulus spp.) с цел извършване на комплексна оценка 

на потенциала им за производство на биомаса. 

Финансиан от ИАГ – МЗХ, 

Ръководител: доц. Ивайло Цветков

Проект: Разработване на класификация на типовете горими материали 

в горски екосистеми. 

Финансиран от ИАГ – МЗХ, 

Ръководител: доц. Емилия Велизарова

Проект: Екологична роля на горите от Carpinus orientalis Mill. в 

Етрополския дял на Стара планина и научнообосновани възможности 

за устойчивото им управление. 

Финансиран от ИАГ – МЗХ. 

Ръководител: ас. Йонко Додев



2.1. Предложения за значими научни постижения - 1

2. НАУЧНА ДЕЙНОСТ 

• Изведен е оригинален динамичен модел за растеж и производителност на 

едновързастни дървостои чрез използване на биометрични зависимости и 

прилагане на статусно-интервалния методичен подход, който е разновидност 

на историческия метод за съставяне на растежни таблици.

• Моделът е основан на тримерен вектор за характеризиране на 

насаждението, включващ доминиращата височина, гъстотата и средния 

стъблен обем и три преходни функции за прогнозиране на растежа и 

производителността във времето. 

• Той е от четвърто поколение модели на ниво насаждение и е адаптиран за 

използване при ограничени по количество данни от многогодишни 

измервания. 

• Изпитан е с данни от бял борови култури у нас. 

(доц. Т. Станкова)



2.1. Предложения за значими научни постижения - 2

• Установените промени в стойностите на

вегетационния индекс (NDVI) през летния сезон

могат да се прилагат за оценка на риска от

горски пожари. Подходът е приложим за

високопланински територии с тревна

растителност, които са труднодостъпни за

изследвания на място, както и за територии с

горско-дървесна и храстова растителност.

(доц. Е. Велизарова)

За първи път в науката са проучени и съобщени

паразитоидите по яйцата на Thaumetopoea solitaria. За

първи път е извършено комплексно проучване на

паразитоидите по яйцата на T. pityocampa в Босна и

Херцеговина. Установен е нов вид за фауната на тази

страна. Направено е райониране на ареала на T.

pityocampa в България на базата на климатични

параметри, влияещи и определящи възрастовата

структура и преживяемостта на зимуващите ларви на

вида. (чл.кор. П.Мирчев, проф. Г.Георгиев, доц.

М.Георгиева)



• Доказана е високата ефективност на залесяването с иглолистни

горски култури за повишаване горната граница на гората в района

на Средна Стара планина, което се явява и ефективна мярка за

повишаване капацитета за акумулиране на въглерод от

високопланинските екосистеми.

•Препоръчва се провеждане на отгледни мероприятия в

иглолистните горски култури, създадени върху високопланински

пасища, с цел подобряване на микроклиматичните условия и

компенсиране загубите на почвен въглерод от промяната в

земеползването. (доц. М. Жиянски)

2.1. Предложения за значими научни постижения - 3



2. 2. Предложения за значими научно-приложни постижения - 1

• Въз основа на получените данни от изпитването на четири тополови клона в рамките

на експериментална култура при едногодишен турнус като най-продуктивен се

очертава клон LA (Luiza Avanzo).

• Въпросният клон при гъстота 17 931 бр/ha демонстрира най-висок запас (26.2 m3/ha)

и количество произведена надземна биомаса (12.5 t/ha).

• Той се отличава с редица ценни качества и в някои отношения превъзхожда най-

масово използвания в практиката клон I-214, като в същото време отсъства или се

използва ограничено за залесявания през последните години.

• Предвид получените резултати, клон LA би следвало да получи подобаващо

внимание като особено перспективен тополов клон за създаване на енергийни

плантации с краткотурнусно стопанисване. (доц. Ив. Цветков)

• Предложена е класификация на горимите материали за територията на страната

във връзка с оценка на риска от горски пожари и моделиране на разпространението

им, като са обхванати 20 от най-разпространените видове дървесна и храстова

растителност.

• Горимите материали са класифицирани в 4 основни типа с няколко подтипа,

основавайки се на преобладаващата растителност, количествените характеристики,

параметрите на „зелените“ и „просушени“ горими материали – свързани с

дървостоите и опада (горската постилка).

• Класификацията е валидирана въз основа на експериментално събрани данни от

територията на държавни горски стопанства, в които е имало горски пожари.

(доц. Е. Велизарова)



Създадена е лесовъдска система за Трансформация на иглолистни култури от бял и

черен бор извън техния естествен ареал в зоната на широколистните гори, като се

отчитат и различните условия на месторастене.

Установени са природните закономерности, които протичат в динамиката на развитие на

културите и преминаването им чрез постепенна трансформация към устойчиви

екосистеми.

Проблемите, които възникват, са от бързото настъпване на фаза на колапс на

иглолистните култури в долната зона и тяхното загиване в ранна възраст.

Въз основа на концепцията за екосистемно съответствие и установените закономерности

в развитието на иглолистните култури, създадени извън техния естествен ареал, е

разработена система за бъдещо управление на тези гори. Концепцията е свързана с

продуктивност и устойчивост.

2. 2. Предложения за значими научно-приложни постижения - 2
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• Разработена е лесовъдска система за устойчиво управление на източногабъровите

гори в България.

• Предложено е внедряването на диференцирано стопанисване на горите от източен

габър, което да измести досегашното им еднотипно стопанисване чрез голи сечи.

• Насажденията са разделени в три групи гори според екологичното им съответствие към

различните типове месторастения.

• Определена е целесъобразността насажденията във всяка група гори да се поддържат

и подмладяват като чисти и смесени източногабърови насаждения или е необходим и

възможен постепенен преход и смяна с други по-продуктивни местни дървесни видове.

2. 2. Предложения за значими научно-приложни постижения - 3

• Предложените сечи в максимална степен имитират

естествените сукцесионни процеси и не водят до нарушаване

на екологичните функции на гората и на ландшафтния облик

на терена.

• Лесовъдските системи, които са приложими и подходящи за

цялата страна и независимо от собствеността на горите, са

икономически рационални, като основа за целесъобразното

им и възможно осъществяване в условията на съвременната

пазарна икономика. (ас. Й. Додев)



04. ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 Комплексна оценка на потенциала на горскодървесни и аграрни видове за 

създаване на енергийни култури в България

Проведени са изследвания за снемане на дендробиометрични данни от новосъздадени 

култури от клонове на топола, пауловния и акация  и са анализирани техния растеж и 

продуктивност след двугодишното им отглеждане. При изпълнението на работната 

програма на проекта има значително забавяне, породено от отсъствието на финансов 

ресурс. (ръководител доц.В.Гюлева)

 Разработване на екосистемно-базирана информационна система за 

чувствителни планински райони в България

проект по двустранното сътрудничество с Германия (DAAD)

Демонстрирана е приложимостта на пространствени и времеви показатели за 

избрани екосистемни услуги и е разработена информационна система на основата 

на екосистемите, включително климатични, дендрохронологични, биохимични, 

лимнологични и перигласиални масиви от данни. (ръководител доц. М.Жиянски)

През 2015 г. са разработвани 2 проекта с Фонд “Научни изследвания”



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

 3 проекта финансирани от Изпълнителна агенция по горите: 
1.Създаване на експериментална култура oт перспективни клонове тополи 
(Рopulus spp.) с цел извършване на комплексна оценка на потенциала им за 
производство на биомаса: ръководител доц. И. Цветков

2.Екологична роля на горите от Carpinus orientalis Mill в Етрополския дял на 
Стара планина и научнообосновани възможности за устойчивото им 
управление: ръководител ас. Й. Додев

3.Разработване на класификация на типовете горими материали в горски 
екосистеми: pъководител доц. Велизарова

През 2015 г. в тази група са разработвани общо 5 проекта.

 2 проекта финонсирани от МОСВ:

1.Оценка и мониторинг на въздействието на атмосферния въздух върху 
горските екосистеми – I ниво: ръководител чл.кор. П. Мирчев

2.Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и 
биофизична оценка: ръководител доц. М.Жиянски



07. НАУЧНИ ПРОЕКТИ (ДОГОВОРИ), ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИ 
(БЪЛГАРСКИ) ФИРМИ

2 проекта финансирани от национални фирми/организации, свързани с 

научно-приложна дейност и обучение на специалисти.

Проект: „ Насърчаване на взаимодействието между НПО и държавни 

структури за възстановяване на автохтонната балканска пъстърва в Рила 

планина» - Установяване екологичните условия при които живее балканската 

пъстърва във всички по-големи реки на Рила планина. Препоръки за 

зарибяване с балканска пъстърва и мнение за разселването на този вид. 

(ръководител доц. И. Петров)

Проект: «Провеждане на опреснителен курс в „EVN-

Електроразпределение гр. Пловдив” - Обучение на 

електротехници в обучителен център гр. Стара Загора за работа с 

моторен трион и храсторез. (ръководител доц. С. Глушков).



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

Проект №1: Естествена динамика на горските екосистеми и възможности

за екологосъобразно стопанисване (2014-2016);

Ръководител: доц. д-р Груд Попов;

Участници: М. Стоянова, Г. Хинков, Ц. Златанов, Ив. Величков, Й. Додев, Д. Н.

Димитров, Ф. Маринова, П. Димов, М. Александров,Е. Андонова, М.Златанова

Проект №3: Ресурсна оценка на гори и горски земи (2014-2016);

Ръководител: проф. дсн Христо Цаков;

Участници: Р. Петрин, А. Ферезлиев, Ив. Марков, Х. Христова

Проект №2: Технологии и методи за усвояване на дървесните ресурси

(2014-2016); Ръководител: доц. дтн Сотир Глушков;

Участници: Ив. Марков, С. Маджов, В. Чакъров

Проект №4: Зелени технологии за производство на качествена

дървесина и биомаса за подобряване на околната среда и ландшафта –

научни и научно-приложни аспекти (2014-2016);

Ръководител: доц. д-р Емил Попов;

Участници: Р. Добрев, В. Гюлева, А. Делков, Ив. Цветков, Т. Станкова, М.

Глушкова, П. Димитрова, В. Качова, Г. Георгиев, Ив. Калайджиев, Е. Недкова,

К. Велинова



Проект №6: Рискови процеси и явления в горски територии (2014-2016);

Ръководител: доц. д-р Емилия Велизарова;

Участници: И. Маринов, Д.П.Димитров, И. Молла, Н. Старшова, С. Даскалова,

Й. Василева, С. Митева.

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

Проект №7: Насекомни вредители и болести по горскодървесната

растителност и тяхното отражение върху биологичното разнообразие

(2014-2016);

Ръководител: чл.кор. дсн Пламен Мирчев;

Участници: Г. Георгиев, П. Петков, И. Петров, М. Георгиева, Г. Заемджикова,

П. Топалов, М. Матова.

Проект №5: Изследване върху структурно - функционалните особености

на горски екосистеми при условия на климатични промени и

антропогенни въздействия (2014-2016);

Ръководител: доц. д-р Миглена Жиянски;

Участници: М. Соколовска, Н. Стоянова, Л. Найденова, Б. Христова, Н.

Старшова, С. Даскалова, Й. Василева.



3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - 1

3.1. В рамките на договори и спогодби на ниво Академия

Сътрудничество с 2 Академии на науките (ЕБР): 
 Словашката академия на науките: координатор проф. Х. Цаков 

 Румънската академия на науките: координатор гл. ас. В. Качова

3.2. В рамките на договори и спогодби на институтско ниво

Проект: Съвременно многофункционално стопанисване на горите в планински 

територии на Европа (ARANGE) - 7РП на ЕС: ръководител Ц. Златанов
Проект: Влияние на промените в земеползването и стопанисването на горите върху 

акумулацията на въглерод в планински екосистеми (IZEBZO) - БШНП: ръководител М. 
Жиянски
Проект: Подобряване на стопанисването на планински горски екосистеми за устойчиво 

осигуряване на екосистемни услуги в условията на климатични промени (MFORES) - ФМ 

на ЕИП: ръководител И. Величков
Проект: За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и 

картиране на екосистемни услуги (TUNESinURB) - ФМ на ЕИП: ръководител М. 
Жиянски
Проект: Опазване на ключови горски хабитати на Малкия креслив орел (Aquila pomarina) 

в България - Life+: (подизпълнител) - ръководител на екип Г. Хинков
Европейска програма за мобилност Erasmus+ : 3 - Франция, Испания, Италия

COST програми:  22 акции - участие в УС 
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През 2015 г. са осъществени командировки от учени за участие в 

международни научни прояви (конгреси, конференции, работни 

срещи) в 9 европейски страни: Австрия, Германия, Швейцария, 

Румъния, Франция, ЮАР и др.

16 учени (18 за 2014 г.; 29 за 2013 г.) от Института са изнесли 28 (23 за 2014 г.; 

45 за 2013 г.) доклада и постери, самостоятелно или в съавторство;

Участия в 11 (16 за 2014 г.; 23 за 2013 г.) международни научни конференции. 

Тези показатели са значително по-ниски в сравнение с предходната 2014 и 2013 г. 

Гости на Института по различни поводи са били: 

• 5 учени от Румъния по ЕБР

• 4 учени от Германия по двустранен договор с Германия (DAAD/МОН)

• 3 учени от Словакия по ЕБР

• по 1 учен от Македония и Сърбия - COST Actions

• по 1 учен от Италия и Испания - Erasmus+

• 1 учен от Норвегия по проект TUNESinURB (ФМ на ЕИП)

• по 1 учен от Франция, Испания и Сърбия по други програми

3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - 2
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ПУБЛИКАЦИИ Излезл

и от

печат

Приети 

за

печат

Научни публикации, които са реферирани и индексирани в световната 

система за рефериране, индексиране и оценяване 18 15

Научни публикации, които са реферирани и индексирани в световната 

система за рефериране, индексиране и оценяване и са включени в 

издания с импакт фактор IF (Web Of Science) или импакт ранг SJR 

(SCOPUS) - те са част от посочения по-горе брой

10 9

Научни публикации без рефериране и индексиране в световната система 

за рефериране, индексиране и оценяване (в световни вторични 

литературни източници)

22 8

Научни монографии или глави от книги в България

Научни монографии или глави от книги в чужбина 3

Учебници, учебни помагала

Сборници, енциклопедии, речници 38

Научно-популярни произведения 20

Съвместни научни публикации с чуждестранни учени 

(общо от всички останали видове)
18 8

ОБЩО ПУБЛИКАЦИИ: 101 23

Публикационна дейност през 2015 г.



Резултати от научните и научно-приложните изследвания през 2015 г. 
Представени са общо 124 произведения: От тях:
 научни публикации, излезли от печат - 43; 
 научни публикации, приети за печат - 23; 
 изнесени доклади на научни форуми - 38;
 научно-популярни публикации - 20.

години реферирани без рефериране глави от 
книги излезли

сборници

излезли под печат излезли под печат

1 2 3 4 5 6 7

2015 18 15 22 8 3 38

2014 39 32 62 5 7 16

2013 29 42 16 15 1 -

В сравнение с предходната (2014) година се наблюдава почти двойно намаляване

на броя на публикациите от всички категории (таблицата).

Открити цитирания на публикации на учените през 2015 г. общо  463 бр. 

(440 през 2014; 114 през 2013).

Научни публикации в издания с импакт фактор (IF) или импакт ранг (SJR) общо 19;



Експертна дейност през 2015 г.

Експерти 

[брой]

Експертни оpгани

[бpой]

Писменни материали 

[бpой]

20 (22 - 2014) 31 (40 - 2014) 238 (387 - 2014)

От представените писменни материали:

 23 рецензии и становища по ЗРАСРБ, 

 155 становища, мнения и препоръки за министерства и ведомства, 

 15 рецензии на проекти, 

 1 доклад по ОВОС на инвестиционно предложение, 

 29 рецензии за списания в България, 

 15 рецензии на статии за международни списания. 

Реферирани са стати в списания: Propagation of Ornamental Plants; Annals of
Forest Science; Biotechnology & Biotechnological Equipment, Open Journal of
Forestry; Journal of Mountain Science; Journal of Environmental Management;

Учени 
[бpой] 

Редакционни 
колегии
[бpой]

От тях в чужбина
[бpой]

15 (16 - 2014) 8 (8 - 2014) 3 (3 – 2014)



СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ 

По случай Седмицата на гората на 14 

април 2015 г., в централното фоайе на 

БАН, се откри изложба под надслов

„Науката за гората в полза на 

практиката“. 

ПЕТИ С Е М И Н А Р

”ГОРАТА И НИЕ” 

30 март 2015 г. 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

Институт за гората при БАН 

Секция „Лесотехнически науки“ - СУБ 

Съюз на лесовъдите в България 

Семинарът е посветен на Седмица на гората 

2015 г. „Гората – мост към бъдещето 



Лекции, 

упражнения
[час.]

Следдипломни 

квалиф. и

специализации [час.]

Подготвени

специализанти
[бp.]

70 (34 – 2014) 268 (1066 - 2014) 250 (541 – 2014)

Лекции, упражнения, подготовка на специализанти

Текущи [бр.] Отчислени [бр.] Защитили [бр.]

13 (12 – 2014) 0 (2 – 2014) 2 (1 – 2014)

Подготовка на докторанти

Присъдени академични длъжности по ЗРАСРБ през 2015 г. - 1 доцент

Изнесена академична лекция: „Биология, екология и технологии за борба с 

гъбни патогени и насекомни вредители в горските екосистеми” – 19.02.2015 г. 

Маргарита Георгиева

4. ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ

[3 професионални направление и 6 докторантски програми]



Звеното извършва: 

 предпечатна подготовка и отпечатване на списания “Наука за гората” и 

“Silva Balсanica”

 поддържа специализирана научна библиотека. 

 През 2015 г. са отпечатани кн. 1/2 за 2014 г. и e подтогвена за печат ½ за 

2015 г. на сп. „Наука за гората“. “.

 През 2015 г. излезе от печат кн. 16(1) за 2015 г. и е под печат

кн. 16 (2) за 2015 г. на сп. “Silva Balcanica”. 

Подготвят се за печат няколко броя, които ще излязат през 2016 г. със средства от 

спечелините 2 проекта по ФНИ през 2015 г.

Публикации от чужди автори през 2015 г.: Чешка Република, Сърбия, Словакия, Иран, 

Австрия, Гърция, Турция, Македония, Хърватия, Австралия

SJR (SCOPUS) for 2014: 0.135

8.ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

„Silva Balcanica“ от поредица се превърна в списание

От 2015 г. всички излезли от печат статии и за двете списания се качват на сайта 

на ИГ-БАН в пълен размер. 

(https://silvabalcanica.wordpress.com/; https://naukazagorata.wordpress.com/)

https://silvabalcanica.wordpress.com/
https://naukazagorata.wordpress.com/


Важна съставна част на информационния център е 
специализираната библиотека с общ фонд от 41 006 тома: 
18 776 книги; 21 260 периодични издания; 970 специални видове.

 Фондът на библиотеката се е увеличил с 110 библиотечни единици: 2 книги, 108 
периодични издания

 През 2015 г. са получени 23 текущи периодични заглавия: 5 на български език, 3 на 

руски, 1 на други славянски езици, 13 на английски, 1 на немски език.

 За 2015 г. има национален абонамент на Science Direct – пълнотекстова база данни, 

която съдържа над 2 500 заглавия и над 20 000 книги в различни областите; Scopus -

реферативна и цитатна база от данни; EBSCO-мултидисциплинарна база данни, която 

съдържа повече от 8500 пълнотекстови списания; American Chemical Society -

електронната платформа; JSTOR - мултидисциплинарна научна база данни. 

 За нуждите на специалистите от ИГ-БАН е предложен годишен абонамент на

следните бази данни: Science Direct, WEB of Knowledge и CAB Direct.

Достъпът до он-лайн ресурсите е възможен от всеки 

адрес от мрежовото пространство на БАН.



ЩАТЕН СЪСТАВ

 Хабилитирани учени 21, нехабилитирани учени 13, специалисти 

с висше образование 17,  със средно професионално 4; със средно 6;

 От учените 23-ма притежават образувателната и научна степен “доктор”, 
6 са “доктор на науките”;  

 Изследователския персонал е 35, в т.ч. 3 без академична длъжност, но с 
образователна и научна степен „доктор”, 

 Разпределението на учените по академични длъжности е: 5 професори, 16
доценти, 8 гл. асистенти, 3 асистенти;

Плановата численост на ИГ- БАН към 31.12.2015 г. е 72 служители

Заетите щатни бройки към 31.12.2015 г. са 64, в т.ч. 32 жени.

Възрастовата структура - бр./%:
 от 26 до 30 г. – 1;  1,6% (2014 - 1,6%)

 от 31 до 40 г. - 7;  10,9% (2014 - 14,7%)

 от 41 до 50 г. – 17;  26,6% (2014 - 26,2%)

 от 51 до 60 г. – 23;  35,9% (2014 - 27,9%)

 над 61 г – 16. 25,0% (2014 - 29,5%)

През 2015 г. няма новоназначени учени.

През годината няма обявен конкурс по ЗРАСРБ



 3 проект финансирани от ИАГ-МЗХ;

 3 проекта финансирани от ФНИ;

 1 проект финансиран от национална фирма; 

 1 проект финансиран от 7РП на ЕС; 

 1 проект финансиран от БШПИ

Завърши успешно изпълнението на:

За успешното развитие на научно-изследователската дейност и за

осигуряване на високо ниво на провежданите изследвания, както и за

оцеляването на Института, е изключително важно да се формират

успешни работни колективи за подготовка на нови проекти с по-

значително финансиране, които да включват голяма част от учените на

ИГ-БАН

Започна изпълнението на: 

 2 международни проекта, финансирани от ФМ на ЕИП

 2 нови двустранни споразумения (ЕБР)

 3 програми за преподавателска мобилност  (Erasmus+)




