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София, януари 2017 г.

ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО
Приоритети
 Биологично разнообразие на 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.

ОБЩОНАЦИОНАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДЪРЖАВАТА

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 прилагането на традиционни лесовъдски системи
насочени към запазване на основните физиономични характеристики на
насажденията на основа на знания и опит за естествената им динамика.
 За формирането на по-устойчиви насаждения и по-лесно провеждане на
отгледните и възобновителни дейности, се предвижда поддържане на
площни групи доминирани от бук и от дъбове в зависимост от
осветеността, овлажняването и микрорелефа.
 В отделни части, при наличие на силно скелетни почви и стръмни
наклони, се предвижда ограничаване цялостната антропогенна дейност. .
(доц. Г. Попов)

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

 Разработен е специфичен вариант на неравномернопостепенна
сеч
за
възобновяване
на
източногабъровите гори с цел повишаване участието
на автохтонните едификаторни видове. За отглеждане
на насажденията е разработена система за
индивидуално отглеждане на дърветата (групите
дървета) от желаните видове. (ас. д-р Й. Додев)
 Направен е икономически анализ на мерките за опазване на гори във
фаза на старост в Защитена зона по Натура2000 "Западна Стара планина
и Предбалкан“. Изчислени са общата площ и запаса на горите с
предвидено ползване по лесоустройствени проекти/ горскостопански
планове (ЛУП/ ГСП). Обобщен е размерът на средногодишното
предвидено ползване от един хектар (m3/ha/год.) по действащите
лесоустройствени проекти/ горскостопански планове. (доц. И. Величков)

2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи
държавата и обществото, финансирани от национални институции, програми,
националната индустрия и др.

Проект: Изследване влиянието на растежния
простор, генотипа и турнуса върху производството на
биомаса от бързорастящи широколистни видове.
Финансиран от ЮЗДП Благоевград и СЗДП Враца.
Ръководител: доц. В.Гюлева

Проект: Оценка и мониторинг на въздействието на
атмосферния въздух върху горските екосистеми – I ниво.
Финансиран от МОСВ. Ръководител: чл.кор. П. Мирчев

НАУЧНА ДЕЙНОСТ
1. Предложения за значими научни постижения
• Разработена е методическа система за
извеждане, верифициране и валидиране
на биометрични зависимости за
надземната биомаса на единични стъбла
от бързорастящи широколистни дървесни
видове в млада възраст, предлагаща
възможност за алтернативни решения в
съответствие със спецификите на
дървесните видове, наборите от данни и
предназначението на моделите. (доц. Т.
Станкова)
Означения: dbh - диаметър на гръдна височина
(cm), h - височина на дървото (m), H - средна
височина на дървостоя (m); ws - сухо тегло (kg)
на стъблото; wb - сухо тегло (kg) на клоните; wt
– обща дендромаса (kg), wt= ws+ wb

Биометрични зависимости за надземната
дървесна биомаса на хибридни черни тополи
в млада възраст

2. Предложения за значими научно-приложни постижения

Научно аргументирана е необходимостта от диференцирано стопанисване на
източногабъровите гори, според условията на средата. Обособени са три
групи гори в зависимост от типа месторастене – гори на средно богати, на
бедни и на много бедни (непродуктивни) месторастения. В тях са установени
разлики в участието, растежа и развитието на източния габър и на
автохтонните стопански по-ценни видове.
Определен и сравнен е възобновителният потенциал на източният габър и на
едификаторните видове по групи гори. Определен е химичният състав на
дървесината на източния габър, нейната калоричност и потенциалът ѝ за
използване като възобновяем енергиен източник.
Разработен е оригинален специфичен
вариант на неравномерно-постепенна сеч
за възобновяване на източногабъровите
гори, с цел повишаване участието на
стопански по-ценните видове, която да
замести досега прилаганите голи сечи в тях.
За отглеждане на насажденията е
разработена система за индивидуално
отглеждане на дърветата (групите дървета)
от желаните видове. (ас.д-р Й.Додев)

04. ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

През 2016 г. се изпълнява 1 проект с Фонд “Научни изследвания”
 Разработване на екосистемно-базирана информационна система за
чувствителни планински райони в България
проект по двустранното сътрудничество с Германия (DAAD)
Създадена е мрежа от наблюдавани действителни обекти и полеви
експериментални площи в избрани чувствителни планински райони.
Демонстрирана е приложимостта на пространствени и времеви показатели
за избрани екосистемни услуги и е р
 азработена информационна система на
основата на екосистемите, включително климатични, дендрохронологични,
биохимични, лимнологични и перигласиални масиви от данни. Поради
забавяне на финансирането от страна на финансиращата институция,
работата по проекта през 2016 г. беше временно прекратена. (ръководител
доц. М.Жиянски)

05. ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ФОНДОВЕ
(без ФНИ), ДОГОВОРИ С МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
През 2016 г. са разработени общо 2 проекта
1. Проведени са наблюдения върху „обезлистването“, биотични и други стресови
фактори в 159 пробни площи от иглолистните видове Pinus sylvestris L., Pinus nigra
Arn., Picea abies (L.) Karst. и Abies alba Mill. и от широколистните видове - Fagus
sylvatica L., Quercus frainetto Ten., Quercus petraea (Matt.) Liebl., Quercus cerris L.,
Quercus rubra L., Tilia platyphillos Scop. и Carpinus betulus L. Описаните биотични
повреди и техните причинители не са довели до съществени изменения в
състоянието на обследваните дървета.
По-значимо е въздействието на абиотичните фактори, предимно мокрите снегове
през м. април в някои части на страната, както и ветровали, ветроломи и
снеголоми. През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на
площите, засегнати от тези фактори. ИАОС (МОСВ), (чл.кор. П. Мирчев).
2. Реализирани са двукратни измервания на дендробиометричните показатели и
последващо анализиране на растителни проби в експериментални култури от
различни клонове на Paulownia и Populus, разположени в разсадник Гулянци при
ДГС Никопол и разсадник Микрево при ДГС Струмяни, за изследване влиянието на
растежния простор, генотипа и турнуса върху производството на биомаса от
бързорастящи широколистни видове. ЮЗДП Благоевград и СЗДП Враца (доц. В.
Гюлева).

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

1 проект финансиран през 2016 г. от национални фирми/организации,
свързани с научно-приложна дейност и обучение на специалисти.

Проект: «Провеждане на опреснителен курс в
„EVN-Електроразпределение гр. Пловдив” се
реализира чрез курсове за обучение на
електротехници за работа с моторен трион и храсторез
в обучителен център гр. Стара Загора. Предстои
издаването на сертификати на курсистите за
опреснителните курсове (ръководител проф. 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 №2: Технологии и методи за усвояване на дървесните ресурси
(2014-2016); Ръководител: проф. дтн Сотир Глушков;
Участници: Ив. Марков, С. Маджов, В. Чакъров

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

08. ПРОЕКТИ СЪГЛАСНО ВЪТРЕШНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ДОГОВОРИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТНА СУБСИДИЯ-2
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
Проект №5: Рискови процеси и явления в горски територии при условия
на климатични промени (2014-2016);
Ръководител: доц. д-р Емилия Велизарова;
Участници: И. Маринов, М.Соколовска, М. Жиянски, Д.П.Димитров, Е.Павлова,
И. Молла, Л.Найденова, Б.Христова, Н. Старшова, С. Даскалова, Й. Василева
Проект №6: Насекомни вредители и болести по горскодървесната
растителност и тяхното отражение върху биологичното разнообразие
(2014-2016);
Ръководител: чл.кор. Пламен Мирчев;
Участници: Г. Георгиев, П. Петков, И. Петров, М. Георгиева, Г. Заемджикова,
П. Топалов, С.Хлебарска, М. Матова.

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: 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

Европейска програма за мобилност Erasmus+ : 3 - Франция, Испания, Италия
COST програми: 17 акции - участие в УС

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - 2
През 2016 г. са осъществени командировки от учени за участие в
международни научни прояви (конгреси, конференции, работни
срещи) в 17 европейски страни: (Австрия, Испания, Италия,
Франция, Словакия, Полша, Латвия, Белгия, Чехия, Швейцария,
Румъния, Сърбия, Дания, Норвегия, Люксембург, Холандия,
Турция).

28 учени от Института (16 за 2015 г.; 18 за 2014 г.) са изнесли 61 доклада (28 за
2015 г.; 23 за 2014 г.), самостоятелно или в съавторство, и са участвали в 37
международни и национални научни конференции (11 за 2015 г.; 16 за 2014
г.). От тях 24 (9 за 2015 г.; 9 за 2014 г.) са в чужбина (Франция, Дания,
Люксембург, Холандия, Белгия, Румъния, Сърбия, Германия, Португалия).
Тези показатели са значително по-високи в сравнение с предходните 2015 и 2014 г.

Гости на Института по различни поводи са били учени:
от Румъния (5) и Словакия (3), финансирани по проекти от ЕБР;
от Италия (1) финансиран по програма Erasmus+;
от Норвегия (1), Исландия (1) и от Швейцария (1) финансирани по проект на
ФМ на ЕИП (МОСВ).

Резултати от научните и научно-приложните изследвания през 2016 г.

Общо 153 отчетени публикации и изнесени доклади : От тях:





научни публикации, излезли от печат - 69;
научни публикации, приети за печат - 16;
изнесени доклади на научни форуми - 61;
научно-популярни публикации - 7.
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Научни публикации в издания с импакт фактор (IF) или импакт ранг (SJR) общо 25;
В сравнение с предходната година (т.е. 2015) се наблюдава увеличаване на броя на
излезлите от печат публикации от различните категории (таблицата).

Открити цитирания на публикации на учените през 2016 г. общо 162 бр.
(463 през 2015 г.; 440 през 2014 г.).

Експертна дейност през 2016 г.

Експерти
[брой]

Експертни оpгани
[бpой]

Писменни материали
[бpой]

17 (22 - 2015)

24 (31 - 2015)

76 (238 - 2015)

От представените писменни материали:
 20 рецензии и становища по ЗРАСРБ,
 30 становища, мнения и препоръки за министерства и ведомства,
 26 са други рецензии, основно за списания в България и за
международни списания.

Учени
[бpой]

Редакционни колегии
[бpой]

От тях в чужбина
[бpой]

15 (15 - 2015)

8 (8 - 2015)

3 (3 – 2015)

СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ

ШЕСТИ СЕМИНАР
”ГОРАТА И НИЕ”
30 март 2016 г.
ОРГАНИЗАТОРИ:

Институт за гората при БАН
Секция „Лесотехнически науки“-СУБ
Съюз на лесовъдите в България
Семинарът е посветен на Седмица на гората
2016 г. под наслов: „Да подобрим гората“

Съорганизатор на
конференция по
COST Action
ES1203 - SENSFOR
на 10-11 Февруари
2016 г. в София,
България

Съорганизатор на 4-та конференция по
COST Action FP 1305 - BioLink „Soil
Biodiversity and Ecosystem Services“, на
12-14 Април 2016 г. в София, България.“.

ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
Лекции, упражнения, подготовка на специализанти
Подготвени
специализанти

Учени [бр.]

Следдипломни
квалиф. и
специализации [час.]

3

67

191

[бp.]

Подготовка на докторанти
Текущи [бр.]

Отчислени [бр.]

Защитили [бр.]

15 (13 – 2015)

3 (0 – 2015)

1 (2 – 2015)

[3 професионални направление и 6 докторантски програми]

Присъдени академични длъжности по ЗРАСРБ през 2016 г.:
1 професор; 1 доцент; 2 гл.асистенти
Изнесени академични лекции:
„Съвременни технологии за добив на дървесина в страните от Средна Европа и
приложението им у нас” – 03.11.2016 г. проф. Сотир Глушков
„Лесовъдски проучвания на горските екосистеми в планините на Южна
България” - 03.11.2016 г. доц. Ивайло Величков

ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Звеното извършва:
 отпечатване на списания “Наука за гората” и “Silva Balсanica”
 поддържа специализирана научна библиотека.
 През 2016 г. са отпечатани кн. 1 и 2 за 2015 г. на сп. „Наука за гората“.
Подготвят се за печат няколко броя, които ще излязат през 2017 г.

 Излезе от печат кн. 16(2) за 2015 г. и кн. 17(1) за 2016 г. на
„Silva Balcanica“ SJR (SCOPUS) for 2015: 0,213

„Silva Balcanica“ от поредица се превърна в списание
През 2016 г. бяха подготвени две проектни предложения по конкурс „Българска
научна периодика – 2016 г.“ на ФНИ за финансиране на двете списания. Спечели
само проектното предложение за сп. „Наука за гората“.
Всички статии и за двете списания се качват на сайта на ИГ-БАН в пълен размер.
(https://silvabalcanica.wordpress.com/; https://naukazagorata.wordpress.com/)
Публикации от чужди автори през 2016 г.: Чешка Република, Сърбия, Словакия, Иран,
Австрия, Гърция, Турция, Македония, Хърватия, Австралия

Съставна част на информационния център е
специализираната библиотека с общ фонд от 41 157 тома:
18 779 книги; 21 408 периодични издания; 970 специални видове.
 През 2016 г. са получени 22 текущи периодични заглавия: 7 на български език, 2 на
руски, 2 на други славянски езици, 10 на английски, 1 на немски език.

 Фондът на библиотеката се е увеличил с 115 библиотечни единици: 3 книги, 112
периодични издания

 За 2016 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;
 През 2016 г. бе организиран пробен достъп до бази данни на „ProQuest Central“, която
е мултидисциплинарна база данни с около 24 000 заглавия (индексирани и реферирани)
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
Плановата численост на ИГ- БАН към 31.12.2016 г. е 72 служители
Заетите щатни бройки към 31.12.2016 г. са 67, в т.ч. 33 жени.

 Хабилитирани учени 22, нехабилитирани учени 13, специалисти

с висше образование 19, със средно професионално 3; със средно 7;
 От учените: 23-ма притежават образувателната и научна степен “доктор”,
6 са “доктор на науките”;

 Изследователски персонал 35, в т.ч. 1 без академична длъжност, но с
образователна и научна степен „доктор”;
 Разпределение на учените по академични длъжности: 6 професори, 16
доценти, 9 гл. асистенти, 3 асистенти;

През 2016 г. са присъдени 4 (четири) академични длъжности по
ЗРАСРБ: «професор», „доцент” и двама «главни асистенти».

Възрастова структура:
до 30 г. – 1;
от 31 до 40 г. - 9;
от 41 до 50 г – 16;
от 51 до 60 г. – 22
над 61 – 19

През 2016 г. успешно се изпълняваха:
 2 проекта финансирани от ведомства;
 1 проект финансиран от ФНИ;
 1 проект финансиран от национална фирма;
 2 проекта, финансирани от ФМ на ЕИП
 1 проект финансиран от БШПИ
 2 проекта по двустранни споразумения (ЕБР)
 3 програми за преподавателска мобилност (Erasmus+)
 17 COST Actions на ЕС
Започна изпълнението на:
 2 нови проекта, финансирани от ФНИ
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 позначително финансиране, които да включват голяма част от учените на
ИГ-БАН

