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1.

ПРОБЛЕМАТИКА НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА

Провеждат се фундаментални и научно-приложни изследвания
 опазване на биологичното разнообразие и горските екосистеми;
 устойчиво и природосъобразно управление и функциониране на горските ресурси;
 създава теоретична и научна основа за практически решения по отношение на лесовъдски
системи за стопанисване, горски генетични ресурси, защита от инвазивни видове, ерозия и
наводнения;
 прилага подходи за екологосъобразно и устойчиво управление и опазване на горите, чрез
които се намаляват или отстраняват негативните екологични последици, включително
смекчаване на последствията от климатичните промени.
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1.1. ПРИОРИТЕТИ и ПРОБЛЕМАТИКА


адаптацията на горските екосистеми към климатичните промени;



машини и технологии за дърводобив на стръмни терени;



ресурсна оценка на гори и земи;



дървесни видове, генотипове и технологии за ускоряване производството на
биомаса и качествена дървесина, за подобряване ландшафта и опазване на
околната среда;



горски екосистеми - състояние, рискови процеси и явления, опазване;



лесозащитни проблеми в боровите гори на България, подложени на натиск от
абиотични и биотични фактори;



програми за устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на
горските ресурси;



опазване на
екосистеми;



качествено и конкурентноспособно обучение на специалисти.

биологичното

разнообразие

и

мониторинг

на

горските
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1.1. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните
изследвания в Република България 2030 “По-добра наука, по-добра България”


околна среда, биоразнообразие и биологични ресурси, биотехнологии, енергийни
източници, здраве и качество на живота.



функциониране, опазване и възстановяване на горските екосистеми и техния
ценен генетичен фонд, като основна съставна част от природата.



привличане на млади хора, създаването на условия за успешна научна работа чрез
осигуряване на съвременна материална база, търсене на възможности за
използване на съвременни подходи в научните изследвания;



семинари и осъществяване на контакти с водещи специалисти, провеждане на
обучение чрез специализации, стажове;



национални, европейски и международни научни мрежи, програми и инициативи.
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 г.
Съгласно приетия от Научния съвет научно-изследователски план на ИГ-БАН, през
2017 г. са разработвани 51 проекта (42 за 2016; 48 за 2015), от които:
9 проекта, финансирани от Фонд “Научни изследвания”;
10 проекта, финансирани от министерства и други ведомства (МЗХ, МОСВ, МОН,
РИОСВ);
7 проекта, съгласно вътрешно-институционалните договори по бюджетна
субсидия от БАН;
3 проекта по програмата за мобилност Erasmus+ (Франция, Италия, Испания),
16 COST Actions, финансирани от ЕС;
3 проекта, разработвани в международно сътрудничество в рамките на
междуакадемични договори и споразумения (ЕБР);

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални
правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката,
околната среда
Определени са лесовъдски системи за стопанисване на издънковите дъбови гори на
територията на СЦДП Габрово. Изготвена е характеристика на екологичните условия и
проявления на промените на климата; направена е оценка на досегашния регионален
производствен опит; определени са критериите, отчитащи състоянието на насажденията и
класифицирането им по вид и групи гори; извършена е оценка на възобновителния
потенциал (договор с МЗХ и СЦДП Габрово, доц. д-р Г. Попов).

Изготвена е „Методика за урбанизирани екосистеми“ при
изпълнение на проект „Методологическа подкрепа за оценка
на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMap)
(възложител МОСВ, доц. д-р Миглена Жиянски).

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени
и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда
Мониторинг
на горските
„Горната
(възложител
Г. Георгиев).

на санитарното състояние
насаждения в резерватите
кория“
и
„Чупрене“
РИОСВ Монтана, проф. дн

Приложена е система от дистанционни и
теренни методи за оценка на жизнеността и
здравословното състояние на насажденията;
дендрохронологичен анализ на основните
дървесни видове в двата резервата;

проведена е теренна верификация на
увредените насаждения за установяване на
причинителите на повреди;
идентифицирани
са
причинителите
на
повреди от абиотичен и биотичен характер;

извършена е оценка на темповете на
разширение на короядните огнища на Ips
typographus L.

1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи
държавата и обществото, финансирани от национални институции, програми,
националната индустрия
„За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране
на екосистемни услуги“ TUNESinURB Програма BG03 „Биоразнообразие и екосистемни
услуги“, финансиран от ФМ на ЕИП, ръководител: доц. д-р М. Жиянски

Приложени са научно-обосновани подходи и верифицирани методи за оценка на състоянието на
екосистемите, специфични за урбанизираните територии. Данните от проекта подпомагат вземането на
решенията от местни управленски структури, ангажирани с устройството на урбанизираните територии и
намиращата се в тях зелена инфраструктура. Получените резултати могат да послужат при разработване
на превантивни мерки, насочени към опазване и подобряване на състоянието на урбанизираните
екосистеми и предоставяните от тях услуги.

1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи
държавата и обществото, финансирани от национални институции, програми,
националната индустрия
„Оценка и мониторинг на въздействието на атмосферния въздух върху горските
екосистеми – I ниво“ финансиран от ПУДООС за нуждите на ИАОС към МОСВ,
ръководител: чл. кор. П. Мирчев

В изградената национална система за мониторинг на горските екосистеми в рамките на
Междунароснната кооперативна програма за оценка и мониторинг на въздействието на
атмосферното замърсяване върху горските екосистеми – МКП Гори (ICP Forests) са обследвани
160 постоянни пробни площи.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017 г.
04. Проекти, финансирани от Фонд "Научни изследвания"
Експанзията на боровата процесионка Thaumetopoea pityocampa (Denis &
Schiffermuller, 1775) (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) в България – опасен алерген и
стопански значим вредител в боровите екосистеми -чл. кор. Пл. Мирчев
Стандартизиран автоматизиран широкомащабен мониторинг на атипични
фенологии на европейския уртикарен вид борова процесионка при
разширяване на ареала й в резултат на климатични изменения в две
отдалечени области (Франция и България) - чл. кор. Пл. Мирчев

Оценка на биопродуктивността на широколистни дървесни видове - доц. д-р В.
Гюлева.
Разработване на екосистемно-базирана информационна система
за чувствителни планински райони в България, двустранно
сътрудничество България-Германия - доц. д-р М. Жиянски
Научна периодика – сп. „Наука за гората“ проф. дн И. Маринов

04. Проекти, финансирани от Национален фонд "Научни изследвания” през
2017 г.
Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари - проф. дн
Хр. Цаков
Интегриран анализ на капацитета на горските екосистеми от Средна Стара
планина за редуциране на влиянието на токсични елементи: състояние,
дисперсия, разграждане и въздействия - гл. ас. д-р Р. Янева

Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на
материалното културно наследство на Балканите - водеща организация
НАИМ-БАН; гл. ас. Д. Димитров
Научна периодика – сп. „Silva balcanica“ - проф. дн Г. Георгиев

05. Проекти, финансирани от други национални фондове (без ФНИ), договори с
министерства и други ведомства – 10 броя
Оценка и мониторинг на замърсения въздух върху горските екосистеми Ниво I (чл. кор. П.
Мирчев) ПУДООС – МОСВ

Определяне на лесовъдско обосновани системи за стопанисване на издънковите дъбови
гори (вкл. цели на управлението, начини на възобновяване и отглеждане) в територията
на Северноцентрално държавно предприятие” (доц. д-р Г. Попов) СЦДП – МЗХ
Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка
(MetEcoSMap) (доц. д-р М. Жиянски) МОСВ
Програма на БАН за подпомагане на младите учени 2016-2017 (гл. ас. д-р Г. Заемджикова, ас. д-р
И. Молла, ас. Е. Павлова-Трайкова, ланд. арх. Е. Недкова) МОН

Програма на БАН за подпомагане на младите учени и докторанти 2017-2019 (ас. д-р И.
Молла, зад. докт. С. Хлебарска) МОН

Мониторинг на санитарното състояние на горските насаждения в резерватите „Горната
кория“
и „Чупрене“ (проф. дн Г. Георгиев) РИОСВ Монтана - МОСВ
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08 Проекти съгласно вътрешно-институционални договори (финансирани от
бюджетна субсидия) 2017-2019
Проект 1. Адаптация на горските екосистеми към климатичните промени
Ръководител: доц. д-р Груд Попов Участници: М. Стоянова, Г. Хинков, Ц. Златанов, И.
Величков,
Й. Додев, Д. Н. Димитров, П. Глогов, П. Димов, М. Александров, Е. Андонова, М. Златанова

Проект 2.1. Машини и технологии за дърводобив на стръмни терени
Ръководител: проф. дн Сотир Глушков Участници: С. Маджов, В. Чакъров

Проект 2.2. Добив, преработка и употреба на биомаса от градска среда
Ръководител: проф. дн Сотир Глушков Участници: Е. Велизарова, В. Чакъров, Й. Василева

Проект 3. Ресурсна оценка на гори и земи
Ръководител: проф. дн Хр. Цаков; Участници: Р. Петрин, А. Ферезлиев, И. Марков, Х.
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08 Проекти съгласно вътрешно-институционални договори (финансирани от
бюджетна субсидия) 2017-2019
Проект 4. Дървесни видове, генотипове и технологии за ускоряване производството на
биомаса
и качествена дървесина, за подобряване ландшафта и опазване на околната среда
Ръководител: доц. д-р Емил Попов Участници: В. Гюлева, А. Делков, И. Цветков, Т. Станкова,
М. Глушкова, П. Димитрова, В. Качова, Г. Георгиев, Е. Недкова, М. Георгиева

Проект 5. Горски екосистеми – състояние, рискови процеси и явления, опазване
Ръководител: проф. дн Иван Маринов; Участници: М. Грозева, М. Жиянски, Е. Велизарова, Д.
Димитров, Ели Павлова, Р. Янева, И. Молла, Н. Грибачева, Б. Койчев, Н. Старшова, С. Даскалова, Й.
Василева

Проект 6. Лесозащитни проблеми в боровите гори на България, подложени на натиск от
абиотични
и биотични фактори

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
2.1. Предложения за значими научни постижения
Дефиниран е комплексен индикатор „индекс
на пространствена структура“, който се основа
на
пространственото
разпределение
на
зелената инфраструктура и типа застрояване в
урбанизираните
територии
на
България.
Индексът е приложен при оценката на
състоянието на урбанизираните екосистеми и е
включен
в
алгоритмите
за
оценка
на
регулиращите и поддържащи екосистемни
услуги. (доц. д-р М. Жиянски и кол.)

Оценката на състоянието на урбанизираните
екосистеми
и
на
екосистемната
услуга
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Предложения за значими научни постижения
Установени са дванадесет нови вида за флористичен
район Средна гора, към който се отнася Лозенска
планина - Consolida hispanica subsp. phrygia; Arabis
hornungiana,
Sanguisorba
officinalis;
Thymus
comptus, Galium glaucum, Orobanche caryophyllaceae,
Smyrnium perfoliatum; Euphorbia oblongata; Linum
nervosum, L. bienne; Ornithogalum sphaerocarpum;
Iris pseudacorus. Установени са два нови вида за
Лозенска планина – Juniperus oxycedrus, Filipendula
ulmaria, а три вида - Pedicularis leucodon,
Cardamine impatiens и Sorbus graeca, са потвърдени
за флората на планината. Допълнен е съставът на
лечебните
растения,
разпространени
на
територията на планината със 186 вида. Потвърдена
е флористичната принадлежност на Лозенска
планина към флористичен район Средна гора. ас. др Пл. Глогов

Iris pseudacorus

Ornithogalum sphaerocarpum
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2.2. Предложения за значими научно-приложни постижения
Разработена е методика за оценка и картиране на
капацитета на
урбанизираните
екосистеми
в
България да предоставят екосистемни услуги.
Методиката обхваща целия процес от определяне на
отделните подтипове урбанизирани екосистеми в
ГИС среда през оценка на тяхното състояние,
основано на данни от 37 индикатора, описващи
структурата и функционирането им, до оценка и
картиране на капацитета на урбанизираните
екосистеми да предоставят материални, регулиращи,
поддържащи и културни услуги. Разработен и
приложен е иновативен подход за оценка на
състоянието
на
хетерогенните
урбанизирани
екосистеми на национално ниво чрез анализ на
количествени, качествени и пространствени бази
данни,
прилагайки
дистанционни
методи
и
верификация на терен. доц. д-р М. Жиянски
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2.2. Предложения за значими научно-приложни постижения
За първи път в България е апробиран комбиниран
подход за оценка на здравословното състояние на
дървесната и храстова растителност в градска среда
чрез използване на дистанционни методи за
наблюдение и теренна верификация с прилагане на
класически ентомологични и фитопатологични
методи (Dimitrov et al., 2017).
Разработени са класификации на вредност на
насекомни вредители и гъбни патогени чрез
използване на три основни категории въз основа на
физиологичното
състояние
на
растениятагостоприемници
и
мястото
на
увреждането
(Georgiev et al., 2017). проф. дн Г. Георгиев и кол.
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2.2. Предложения за значими научно-приложни постижения
Завършен и публикуван е приложен софтуер:
PineManageTool,
разработен
по
проект
“Elaboration of advanced-level models for
density
management
of
coniferous
and
broadleaved even-aged natural stands and
plantations
in
Europe
–
EurSDMDPineBirchOak. 2009-2011. Ref. No
PIEF-GA-235039”.
Софтуерният
продукт
PineManageTool е многомодулна програма за
определяне на растежа, продуктивността,
строежа и за моделиране, с цел планиране, на
стопански алтернативи в отглеждането на
бялборовите култури в България. доц. д-р Т.
Станкова

Многомодулна програма “PineManageTool за определяне
на растежа, продуктивността, строежа, и за
моделиране, с цел планиране, на стопански алтернативи
в отглеждането на бялборовите култури в България.
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3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
3.1. В рамките на договори и спогодби на ниво
Академия
Словашката академия на науките: координатор проф. дн Хр. Цаков
Румънската академия на науките: координатор гл. ас. д-р В. Качова
Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey проф. дн Г. Георгиев
3.2. В рамките на договори и спогодби на институтско
ниво
▫
▫
▫

Linking networks of protected areas to territorial development (LinkPAs), финансиран чрез ESPON
2020 Cooperation Programme (доц. д-р М. Жиянски).
Enhancing Resilience of urban ecosystems through green infrastructure EnRouth, финансиран от The
European Commission (доц. д-р М. Жиянски).
Общи трансгранични политики за защита на горите INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020
FORPRO (проф. дн Г. Георгиев).
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10. Проекти, финансирани от Рамкови програми на ЕС в областта на НИРД
COST Action FP1301 EuroCoppice - (гл. ас. И. Марков, доц. д-р И. Цветков, проф. дн С. Глушков)
COST Action FP1302 Wood music (проф. дн С. Глушков)
COST Action FP1303 Performance of bio-based building materials (проф. дн С. Глушков)
COST Action FP1305 BioLink (доц. д-р М. Жиянски)
COST Action FA1306 The quest for tolerant varieties - Phenotyping at plant and cellular level (доц. д-р И. Цветков).
COST Action FP1401 Global Warning (доц. д-р М. Георгиева)
COST Action TU1401 Renewable energy and landscape quality (RELY) (гл. ас. д-р В. Качова)
COST Action FP1402 Basis of structural timber design (гл. ас. д-р С. Маджов, проф. дн С. Глушков)
COST Action FP1403 NNEXT (доц. д-р Емил Попов, доц. д-р И. Цветков)
COST Action FP1404 Fire safe use of bio-based building products (гл. ас. д-р С. Маджов, проф. дн С. Глушков)
COST Action FP1406 PINESTRENGTH (доц. д-р М. Георгиева, доц. д-р И. Цветков)
COST Action ES1406 Soil fauna - Key to Soil Organic Matter Dynamics and Modelling (KEYSOM) (доц. д-р Е. Велизарова)
COST Action CA15226 CLIMO Climate-smart forestry in mountain regions (доц. д-р Ц. Златанов)
COST Action CA16208 CONVERGES (доц. д-р Ц. Златанов, доц. д-р Г. Хинков)
COST Action CA16219 Harmonization of UAS techniques for agricultural (доц. д-р И. Цветков)
COST Action CA16233 Drylands facing change: interdisciplinary research on climate change (доц. д-р М. Жиянски)
Европейска програма за мобилност Erasmus+ : 3 - Франция, Испания
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година

Справка на публикационната дейност на Институт за
гората реферирани
общо
без рефериране
научномоноизлезли

под печат излезли под печат

популярни
излезли под печат

сборниц
графии
и

2017

133

37 (26*)

7 (3*)

36

7

14

3

20

9

2016

126

33 (25*)

6 (5*)

36

10

10

-

4

27

2015

119

28 (15*)
15 (2*)
38
6
22
* с импакт фактор IF (Web Of Science) или импакт ранг SJR
(SCOPUS)

4

6

Journal of Ecology (IF:5.813), Forest Ecology and Management (IF:3.064), Agricultural and Forest
Meteorology (IF:3.887), Annals of Forest Science (IF:2.101), Ecosystem Services (IF:2.017), European
Journal of Forest Research (IF:2.017), Regional Environmental Change (IF:2.919), Geoderma (IF:2.885),
Tree Genetics & Genomes, Inter Research (IF:1.578), Croatian Journal of Forest Engineering (IF:1.415),
Journal of the Entomological Research Society (IF:0.192), Acta Zoologica Bulgarica (IF:0.413).
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Справка на публикационната дейност по НСЗ

НСЗ Лесовъдство
НСЗ Горска екология
НСЗ Горска генетика
НСЗ Горска ентомология
Институт за гората

общо

брой
автори

13

52

15

3

4

35

8

6

2

4

24

9

14

4

4

8

22

6

95

21

17

29

133

излезли от
печат

под
печат

научнос Impact
популярни Factor/SJR

39

5

8

26

6

16
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Откритите цитирания на публикации на учени от ИГ-БАН през 2017 г., в списък,
генериран от системата SONIX, са 508 бр. (162 през 2016 г.; 463 през 2015).
Броят на цитираните публикации е 251.

НСЗ Горска ентомология 2017 г. - 308 бр. Броят на цитираните публикации е 155
НСЗ Лесовъдство 2017 г. - 135 бр. Броят на цитираните публикации е 58.
НСЗ Горска генетика 2017 г. - 56 бр. Броят на цитираните публикации е 33.
НСЗ Горска екология 2017 г. - 53 бр. Броят на цитираните публикации е 31.
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4. УЧАСТИЕ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА В ПОДГОТОВКАТА НА
СПЕЦИАЛИСТИ

През 2017 г. в ИГ-БАН са се обучавали 15 докторанта (15 за 2016 г.; 14 за 2015 г.),
5 редовно обучение (6 за 2016 г.; 6 за 2015 г.)
4 задочно обучение (3 за 2016 г.; 2 за 2015 г.)
6 на самостоятелна подготовка (6 за 2016 г.; 5 за 2015 г.).
В края на 2017 г. са
приети 2-ма докторанта редовно обучение: по НС
„Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“ и „Екология и
опазване на екосистемите“.
През отчетната година е защитил 1 докторант по НС „Почвознание“.
НАОА за подновяване на програмната акредитация за ОНС „доктор“ по четири докторски
програми: Горски култури, селекция и семепроизводство; Лесоустройство и таксация;
Лесовъдство вкл. Дендрология; Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания
в горите.
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8. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
През 2017 г. са отпечатани кн. 1 за 2017 г. и е подготвена за отпечатване кн. 2 за 2017 г.
на сп. „Наука за гората“. https://naukazagorata.wordpress.com/
1’ 2017
Татяна Станкова
Йонко Додев, Ивайло Марков, Груд Попов, Филип Устабашиев
Пролетка Димитрова, Веселка Гюлева, Татяна Станкова, Мария Глушкова
Ангел Ферезлиев, Христо Цаков
Емилия Велизарова, Ибрахим Молла
Гергана Заемджикова
2’ 2017 (ПОД ПЕЧАТ / IN PRESS)
Пролетка Димитрова
Елена Недкова, Христо Цаков
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8. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
За сп. „Silva Balcanica“ (SJR 0,139 за 2016 г.) през 2017 г. илязоха от печат кн.
17(2) за 2016 г. и 18(1) за 2017 г., подготвена е за печат и кн. 18(2).
18(1)’ 2017
Miglena Zhiyanski, Maria Glushkova, Lora Kirova … 5
Plamen Mirchev, Georgi Georgiev, Margarita Georgieva, Peter Boyadzhiev … 41
18(2)’ 2017 (IN PRESS)
Ivaylo Tsvetkov, Nikolay Zafirov, Stefan Mirtchev
Georgi Georgiev, Gergana Zaemdzikova, Pavel Topalov
Maria Dobreva, Margarita Georgieva, Pencho Dermendzhiev, Vasil Velinov, Rumen Nachev,
Georgi Georgiev
През 2017 г. бяха подготвени две проектни предложения по конкурс „Българска научна
периодика – 2017 г.“ на ФНИ за финансиране на двете списания. Спечели само проектното
предложение за сп. „ Silva Balcanica“.
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8. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
Общият фонд на библиотеката е 41253 тома, от тях 18783 са книги, 21500 периодични издания и 970
специални видове. Получени са общо 18 текущи периодични заглавия, като от тях: 6 са на български
език, 2 на руски език, 1 – на други славянски езици, 9 на английски език. Абонирани са
академичните издания на БАН и списанията, които се получават предимно по книгообмен. Абонират
се бази данни, в които е публикувано електронното издание на списанията.
През отчетната 2017 година библиотеката при ИГ-БАН е работила 230 дни. Регистрирани са 109
читатели. От тях 44 са от Института за гората, 33 от системата на БАН, 22 външни и 8 от СУ. През
годината фондът на библиотеката се е увеличил с 96 библиотечни единици - 4 книги и 92
периодични издания на стойност 2748.99 лв.
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ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ и ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ
Конференция MetEcosMap – 6-7.02.2017 г. Конференция TUNESinURB – 8.02.2017 г.
VII семинар „Гората и ние“ – 11.04.2017 г.
Атестация на служителите в ИГ – 08-09.2017 г.
Конкурс за заемане на акад. длъжност „гл. асистент” Йонко Додев – 10.09.2017 г.
Защита на дисертационен труд на ас. Ибрахим Молла – 19.09.2017 г.
Конкурс за заемане на акад. длъжност „доцент” Мария Глушкова – 30.09.2017 г.
Акредитация на четири научни специалности към НАОА – 10-12.2017 г.
Пререгистрация на ИГ-БАН в новата платформа на НАЦИД г. – 12.2017 – 01.2018 г.
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ПРЕДСТОЯЩИ
СЪБИТИЯ
Защита на дисертационен труд на гл. ас. Ивайло Марков – 27 февруари 2018 г.
VIII семинар „Гората и ние“ – първа/втора седмица на април 2018 г.

Изложба в салона на БАН „90 години Институт за гората“ – първа седмица на април 2018 г.

Science policy workshop Linked to the urban agenda – EnRoute workshop - четвърта седмица на април 2018
COST Connect Climate Change and Forestry: New horizons for research and innovation - 5 юни 2018
г. София

Международна конференция „90 години Институт за гората“ – 24-26 октомври 2018 г.
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Справка за сумите, получени по договори от наеми на недвижими имоти
на Институт за гората през 2017 г.
№

Фирма-наемател

Площ

1

2

3

І.
1.
2.
3.

Гр. София
ЕТ “Волкохим”
„Елементрикс ” ЕООД
В.Гюлева

ІІ.
1.
2.
3.
4.

гр. Велинград
Нов дом Консулт ЕООД
Арк Систем ООД
“Кодаф” ЕООД
ЕТ
“Фолс-Калина
Ферезлиева”

Получени
суми
в лв.
4

5

50
135
20

3727,07
6300,00
600,00

31.12.2018 г.
31.12.2020 г.
31.12.2017 г.

20
49
18
10

1408,32
3450,36
1267,44
704,26

31.12.2018 г.
31.12.2021 г.
31.12.2018 г.
31.12.2018 г.

302
ОБЩО:

Срок на
договора

17457,45
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Справка за за разходи, извършени за ремонтни дейности
в Институт за гората през 2017 г.
Фактура
Водопровод
226444

Дата
01.06.2017 г.

3020845840
1902169276
1341169
100000502
1420738

02.06.2017 г.
08.06.2017 г.
09.06.2017 г.
12.06.2017 г.
30.10.2017 г.

Електрическа инсталация
1436120
24.11.2017 г.
5014500036
30.11.2017 г.
1444469
08.12.2017 г.
9365
13.12.2017 г.
Покрив
583
ОБЩО

12.12.2017 г.

Разход
Граждански
договор
Гориво
Гориво
Материали
Материали
Материали
Материали
Материали
Материали
Материали
Ремонт от фирма

Сума, лв.
197,82
153,00
140,04
414,08
324,35
47,62
1276,91
9,05
566,45
96,92
69,40
741,82
4022,63
6041,36

Получени приходи през отчетната година
- от договори с РИОСВ/Държ.предприятия
- от договори с БНОЦЕОПС
- от други организации
Приходи от наеми
Получено дарение
Бюджетна субсидия
Трансфери от МОН/Фонд Научни изследвания
Приходи за изпълнение на проекти по програма
BG03
Разходи:
За заплати и възнаграждения
За обезщетение по чл. 224 от КТ
Хонорари
Допълн. възнаграждения за изп. научни проекти
ДОО, ДЗПО и здр. осигуряване за сметка на работодателя
За стипендии
Данък сгради и такси смет
Вода, горива и ел. енергия
Текущ ремонт (покрив на сгр във Велинград и ел. инст.
София)
Материали
Разходи за външни услуги
Командировки в страната
Командировки в чужбина
Превед. суми на партньорите по изп. проекти BG03
Други разходи /посрещане на чужд. учени/
Членски внос в межд. научни организации
Закупено компютърно оборудване

42 437 лв.

13 000 лв.
4 850 лв.
24 587 лв.
17 487 лв.
2 000 лв.
755 491 лв.
151 928 лв.
346 870 лв.
571 661 лв.
6 591 лв.
28 797 лв.
83 859 лв.
120 045 лв.
1 800 лв.
7 548 лв.
20 383 лв.
4 973 лв.
21 711 лв.
96 918 лв.
35 989 лв.
26 958 лв.
109 629 лв.
15 030 лв.
1 037 лв.
3 885 лв.

