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инвазивния чужд вид жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera Royale), причинени 
от Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825) (Coleoptera: Chrysomelidae). XXIX 
Международна научна конференция за млади учени 2020 г., 24-25 септември 
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култури в България през периода 2013 – 2019. Наука за гората, Специално издание, 
93-100. 

Белилов С, Георгиев Г (2019) Ентомологични проблеми в горите в Ихтиманска средна 
гора през периода 2017-2019. Сборник 150 години Българска академия на науките, 
Академично издателство проф. Марин Дринов, 41-46. 



Списък на избрани проекти за последните 5 години: 
 Използване на дистанционни методи за оценка на здравословното състояние на 

горскодървесната растителност в Югозападна България. Договор с Югозападно 
държавно предприятие – Благоевград. Срок: 2020-2023 г. Ръководител: ас. Севдалин 
Белилов. 

 Мониторинг върху насекомите-ксилофаги по смърча, елата и белия бор в 
насажденията, засегнати от ветровала през 2018 г. и разработване на мероприятия за 
намаляване на тяхната численост. Южноцентрално държавно предприятие – Смолян. 
Срок: 2018-2021 г. Ръководител: проф. дн Георги Георгиев. 

 Оценка и мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух 
върху горските екосистеми по Международна кооперативна програма „Гори“. Срок: 
2000-2020 г. Ръководители: чл. кор. дн Пламен Мирчев, проф. д-р Екатерина Павлова. 

 Национална научна програма Околна среда. РП 1.4. Национална научна програма 
„Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и 
природни бедствия“. РП 1.1.4. Въздействие на климатичните промени върху горските 
екосистеми и мерки за адаптация. Възложител МОН, Срок 2018-2023 г. Ръководител: 
проф. д-р Маргарита Георгиева. 

 Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на 
видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване по чл.17 от 
Директивата за местообитанията и чл.12 от Директивата за птиците. Възложител 
ИАОС. Срок 2019-2020. Ръководител: проф. д-р Миглена Жиянски.   

 Здравословно състояние на гори от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласица 
и Огражден и мероприятия за подобряване на състоянието им. Югозападно държавно 
предприятие – Благоевград. Срок: 2018-2020 г. Ръководител: проф. д-р Маргарита 
Георгиева. 

 Структурно-функционални характеристики и перспективи за ползване на ендемични 
реликтни иглолистни съобщества в България в условия на променящ се климат. 
Възложител ФНИ. Срок 2019-2022. Ръководител: проф. дн Цветомир Денчев. 

 


