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СПРАВКА 

за основните научни и научно-приложни приноси в трудовете 

на гл. ас. д-р Aнгел Атанасов Ферезлиев 

Общата научна продукция на кандидата се състои от 35 бр. научни публикации и 

разработки, от които за участие в конкурса за „Доцент“, във връзка с минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност са включени 29 бр. трудове. 

Извън участие в конкурса са още 5 бр. публикации и 1 бр. автореферат свързани с 

дисертационния труд и представени във връзка с придобиване на ОНС ”Доктор”. 

Във връзка с процедурата и съгл. минималните национални изисквания за заемане на 

академична длъжност „Доцент“ за област на висше образование 6. Аграрни науки и 

ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство (чл. 2б от ЗРАСРБ), 

от представената научна продукция: 

 - 17 статии са публикувани в научни издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (14 български и 3 чуждестранни, от които 9 

на български език и 8 на английски език). От тях в 10 бр. са индивидуални или кандидатът е 

първи автор. 

-11 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове (от тях 7 бр. са самостоятелни или гл.ас.д-р 

Ангел Ферезлиев е първи автор). 

- 1 публикация е глава от колективна монография. 

Извън изискуемата във връзка с конкурса информация са представени: 

 - Списък с 10 научно-популярни публикации в масмедии и други средства за масова 

информация; 

-Списък с 5 представени постери и на 12 абстракти от доклади и постери, публикувани 

в сборници с резюмета от национални и международни научни форуми; 

-Списък с изнесени 27 доклади, представени  на различни (национални, с международно 

участие, международни) научни форуми  

-Информация за участие в подготовката на 4 неодобрени научни проекти (1 по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” към Европейски Социален Фонд (2011 

г) и 3 бр.към  фонд „Научни изследвания( 2014; 2016 и 2017 г.); 
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-Информация за дейността на кандидата като научен консултант на един редовен 

докторант (в ИБЕИ-БАН 2016- и продължава) и един редовен дипломант за придобиване на 

ОНС ”магистър-инженер по горско стопанство” в ЛТУ, София (2017 г.) 

-Списък с 5 рецензии на статии за 4 български и в едно чуждестранно научно издание. 

-Списък с 3 медийни публикации, свързани с кандидата- гл.ас.д-р Ангел Ат. Ферезлиев, 

във връзка с дейността му като научен работник и ръководител на научноизследователска база. 

По-съществените изследвания са в сферата на горската таксация (строеж, растеж и 

прираст, структура и продуктивност (производителност) на дървостоите), управление на 

горските ресурси, горски култури, лесовъдството, горска екология и почвознание и могат да 

бъдат обобщени, както следва: 

А. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

I. НАУЧНО - МЕТОДИЧНИ ПРИНОСИ, СВЪРЗАНИ С OСОБЕНОСТИТЕ В 

СТРОЕЖА, РАСТЕЖА, ПРИРАСТА, СТРУКТУРАТА И ПРОДУКТИВНОСТТА 

(ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА) НА ИЗКУСТВЕНИ И ЕСТЕСТВЕНИ, ИГЛОЛИСТНИ И 

ШИРОКОЛИСТНИ ГОРСКИ ДЕНДРОЦЕНОЗИ. 

Посочените приноси са във връзка с изследвания, извършени в: 

- средновъзрастни чисти и смесени култури с преобладаване на дугласка (Pseudotsuga 

menziesii (Mirb.) Franco) в Северозападните Родопи; 

- чисти естествени черноборови (Pinus nigra Arn.) дървостои, 

- заложени опитни участъци в чисти бялборови (Pinus sylvestris L.) и смесени (бял бор и 

смърч (Picea abies L.)) насаждения, създадени в пострадали от силен вятър (смерч) в средата на 

XX век в Западните Родопи; 

- опитни площи в бялборови култури в Западните Родопи, Сакар и Западна Стара 

планина,  

- в култури от бяла мура (Pinus peuce Griseb.) на Витоша; 

- естествени дендроценози от бук (Fagus sylvatica L.) в Централен Балкан; 

- в чисти и смесени насаждения с едификатор мизийски бук (Fagus moesiaca (Maly) 

Czecz.) в Шуменското плато; 
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- в горски култури от черен бор (Pinus nigra Arn.), червен дъб (Quercus rubra L. ) и  

зимен дъб (Quercus petraea Liebl.), създадени върху замърсени с тежки метали почви в 

околностите на МК „Кремиковци”,  

-в акациеви култури (Robinia pseudoacacia L.) с и без приложено агролесовъдсво в ДГС 

Сеслав -Кубрат. 

Резултатите, получени при разработване на това тематично направление могат да се 

обобщят в следните научно - методични приноси:  

* С научен принос (от дендробиометрична гледна точка) са проучванията върху вариационните 

криви на разпределение и сравнителните анализи (извършени и аналитично), свързани със 

строежа по дебелина, височина и обем, в дендроценози при различни растежни условия и 

стопанисвани чрез специфични лесовъдски способи (B4.5; В4.6; В4.7; B4.10; Г7.17; Г8.25; 

Г8.26). 

*Извършена е проверка на съответствието (близостта) на вариационните криви с ходът на 

всеобщата вариационна крива на разпределение и единната крива на височините, съставени от 

Тюрин, което е научен интерес във връзка с потвърждаване/ отричане на изводите, които той 

прави по отношение на строежа по дебелина и височина на чистите, едновъзрастни естествени 

дървостои (B4.5; В4.7; B4.10; Г7.17; Г8.26). 

*Проведени са оригинални проучвания с нов принос при установяване на строежа и 

съвременната височинна и дебелинна структура на изкуствени и естествени дървостои по 

йерархични нива (в зависимост от доминиращата височина на дървостоя по методa на 

вертикалните профили) (В 4.1; В4.2; Г7.12; Г7.13; Г8.18; Г.8.19; Г8.20; Г8.22; Г8.27). 

* Специфична новост са публикуваните изследвания за растежа по дебелина, височина и обем 

чрез пълен стъблен анализ, изразени с минимумите и максимумите на прираста и свързани с 

динамиката на климата (температури и валежи) в съответни години от развитието в дугласкови 

чисти и смесени дендроценози (В 4.1; Г8.18; Г8.27). 

* Установени са прирастните коефициенти чрез стъблени анализи и е проучен строежа по 

пълнодървестност, вкл. чрез „Система за пълнодървестност на средновъзрастни дугласкови 

стъбла (с и без кора) по видове насаждения и среден клас на пълнодървестност”, които са 

методичен и научен принос за допълване на нормативно-таксационната база на този дървесен 

вид у нас. От изчислените прирастни коефициенти става ясно, че в I клас на възраст дугласката 

се характеризира с много слаб растеж. В началото на II клас той вече е добър, а от 25 до 35-

годишна възраст – много добър. Оттук до края на II и до средата на III клас на възраст, 

растежът се колебае в границите на „умерен” към „добър”. (Г8.22; Г.8.24). 

*Илюстрирана е пространствената хоризонтална структура (движещ фактор за процесите на 

растеж и конкуренция) на изследваните дендроценози чрез използване на сравнително нов 



гл.ас.д-р Ангел Атанасов Ферезлиев 

 

4 
 

подход при подобни проучвания (програмата Stand Visualization System (SVS)). Получените 

профилни диаграми не могат да се използват за директен анализ, но показват разположението 

на дърветата в пространството, като дават възможност да се направи визуална преценка на 

наличните прилики и разлики по отношение на хоризонталната структура на дървостоите и 

смущенията, които настъпват в нея в следствие на стопанисването им, както и намеса от друг 

характер или под влияние на различни биотични и абиотични фактори (В4.5, В4.7; Г.7.17, 

Г8.23). 

*Уточнени са величините на основните таксационни показатели, количеството на надземната 

биомаса, биометричните параметри на дървесните корони на дърветата в екосистемата от бял 

бор при изучаване на въглеродния запас в различните й компоненти и насажденията, създадени 

след природна едромащабна стихия (смерч). Тези изследвания подпомагат научните и 

интердисциплинарните дейности в областта на лесознанието за промените в лесоползването и 

възстановяването на горските дендроценози след едромащабни природни нарушения. 

Установено бе, че вариациите по обем на дървесината зависят до голяма степен от изменението 

на таксационните показатели и биометрични параметри, което е в пряка връзка с количеството 

натрупан въглерод (Г8.21; Г8.23). 

* Публикувани са резултати с приносен характер, свързани с изразяване на корелационни 

връзки от различен характер, анализ и сравнение на статистически величини, характеризиращи 

основните дендрометрични и растежни показатели, биометричните параметри на короните и 

вариациите между тях при различни горски дендроценози в обхвата на проучваните региони 

(В4.2; B.4.9; Г.7.12; Г7.13; Г7.16; Г8.20; Г8.21;Г.8.22; Г8.23; Г.8.24). 

*Извършено е допълнително изследване, посредством което са тествани възможностите на 

програмният продукт „SilveStruct” базиран в MS Excel за определяне строежа по дебелина и 

обем, както и сортиментната структура на бялборовите култури, чрез използване само на 

средни характеристики на дървостоя. Установено е, че моделираните разпределения на 

дърветата по степени на дебелина и определения строеж по обем не се различават съществено 

от експерименталните. Проверени и анализирани са възможностите за определяне строежа по 

дебелина, височина и обем, и запаса на бялборовите култури посредством последователното 

прилагане на двата модула на програмата (Г7.14; Г7.15)  

II. НАУЧНИ ПРИНОСИ ВЪВ ВРЪЗКА ЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ДЪРВЕСНИТЕ 

РЕСУРСИ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТОПАНИСВАНЕТО В ГОРИТЕ. 

 *Констатиран е положителният ефект от извършено в миналото залесяване върху физичните и 

химични свойства и запасите от въглерод в почвата и в надземната дървесна растителност на 

планински екосистеми при типични преобразувания на земеползването, свързани с горите. 

Оценени са потенциалните възможности във връзка с количествено съхраненият въглерод в 

надземната биомаса и в почвата при конкретните специфики на района на изследване и 
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историята на земеползване. Сравнена е кореновата биомаса и разпределение на корените в две 

различни горски екосистеми в България, при доказано превъзходство на общата подземна 

биомаса в екосистемата на Pseudotsuga menziezii( Mirb.) Franco пред тази, формирана от  Fagus 

sylvatica L. (В4.4; Г8.21; Г8.28). 

*Представена е информация за наличността на дървесна биомаса в 21 европейски страни и са 

разгледани приложимите методи и горски симулационни модели за прогнозиране на бъдещите 

дървесни запаси в Европа на база Национални инвентаризации на горите. Обоснована е 

нуждата от разработване и осъществяване на българска национална горска инвентаризация. 

Валидирането на прогнозите и включването на моделите на растеж, чувствителни към климата 

в тези инструменти е принос, който заедно със сътрудничеството между европейските страни 

ще повиши ефективността при разработването и подобряването на методиките за прогнозиране 

на дървесните запаси в Европа и по-добрата съпоставимост между тях (В4.3; Г11.29). 

* Очертани са възможностите за внедряване на средностъбленото стопанство и е направен 

разчет за евентуалната икономическа ефективност от прилагането му в България при постигане 

на добър баланс между екологичните, социалните и икономическите функции на гората (В4.8). 

* Констатирано е подобряването на почвената среда и са доказани предимствата при прилагане 

на агролесовъдски системи по отношение на растежа на акациевите дърветата в насаждение, 

при което в първоначалните години от живота на културите съвместно с фиданките са 

отглеждани и земеделски култури. (Г7.17). 

Приносите са очертани след получени допълнителни резултати при участие в работните групи 

по COST-EU RTD Framework Programme: FP-1001- USEWOOD" Improving Data and Information 

on the Potential Supply of WoodResources: A European: Approach from Multisource National Forest 

Inventories" (2010-2014) и направен преглед и анализ на резултатите от COST Action FP1301 

Euro Coppice: Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests – 

an answer to future ecological, economic and social challenges in the european forestry sector (Euro 

Coppice, 2017) 

Б. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

*Получените вариационни криви за строежа по диаметър, височина и обем ще се ползват при 

създаване и допълване на нормативно-справочната база за обемната и сортиментна структура, 

техническата зрелост и турнуса на сеч на проучваните дървостои (B4.5; В4.6; В4.7; B4.10; 

Г7.17; Г8.25; Г8.26). 

*Изчислените криви на сумарното процентно разпределение на броя на дърветатата и 

определеният „ранг” на дървото със среден диаметър в насажденията при различните 

изследвания, препоръчва конкретни корекции при използването на намерилото широко 

приложение правило на Вайзе за определяне на средния диаметър. (B4.5; B4.6; B4.7; Г8.26). 
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* Построените при изследване на строежа по обем крива и права линия на масите дават 

възможност по графичен път да се извърши кубирането на изследваните и други подобни на 

тях групи от сравнително еднородни дървостои (B4.10; Г8.25). 

* За по-голяма част от изследваните дугласкови култури, максимумите на текущия и средния 

прирасти по дебелина е достигнат на по-ранен етап или едновременно с този по височина (20-

25 години) , като възрастта на количествена зрелост настъпва в интервала 10-30 години, а по 

височина- между 20- 35 години. Уточнена е пиковата стойност за средния прираст по обем, 

която дава ориентация за най-рационалното от икономическа гледна точка ползване на 

дърветата и е проявена при по-високи нива на влажностните индекси, спрямо температурните 

за височинните групи в горната част на склопа и при различни пропорции спрямо средните 

температури и валежите през активния период. Констатирано е, че още не е дошъл моментът на 

най-висока средна производителност на дугласките по този таксационен показател (В4.1; 

Г8.18; Г8.27). 

* Изведените прирастни коефициенти позволяват подробно изучаване на динамиката и 

величината на текущият прираст, което е сигурно указание към изваждане на дърветата с 

намален и оставяне на тези с най -ценен в количествено и качествено отношение прираст. 

Когато е необходима по -висока точност за изчисляване на текущия обемен прираст, могат да 

се използват предложените регресионни коефициенти, чрез прилагане на най-адекватните 

изведени модели за съответната възраст от растежа на дървостоите. Предложените уравнения 

за изчисляване на видовата височина (с и без кора) въз основа на голям брой числени стойности 

на видовите височини (на чиято база са изведени корелационни зависимости за директно 

пресмятане на обема с и без кора), опростяват усилията за определянето на дървесния запас при 

таксация на насажденията ( Г8.22; Г.8.24). 

* Предложеният модел на връзката между средната и доминиращата височина, позволява да се 

изчисли доминиращата височина чрез средната при съставянето на местна растежна таблица за 

дугласката в Западни Родопи и може да се използва при бонитирането на тези и подобни на тях 

насаждения в обхвата на тази част от планината. 

 Изведените математически зависимости между ширината на короните и диаметъра на гръдна 

височина могат да се използват за таксационни проучвания при директно определяне 

диаметъра на растящото дърво, както и да определят характера на отгледните сечи с оглед 

формиране на стъбла с най -рационални ширини на короните.  

Представените уравнения на взаимовръзките между отделните дендробиометрични показатели 

позволяват да се определи обемът чрез измерване на диаметъра, и/или височината, и/или 

дължината на короната (В4.2; B4.9; Г7.16). 

*Допълнителното изследване, изпитването и направените оценки за възможностите на 

програмния продукт „SilveStruct” доказа, че изчислителния алгоритъм и всички комбинации от 

модели за строежа по диаметър и височина, включени в тях - прогнозират разпределението на 




