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През 2018 г. новоназначени са двама асистента и двама изследователи – редовни докторанти
По ЗРАСРБ са проведени 5 конкурса:
Четири конкурса за „главен асистент“
• гл. ас. д-р Пламен Глогов
• гл. ас. д-р Мира Георгиева
• гл. ас. д-р Николина Грибачева
• гл. ас д-р Росица Янева
Един конкурс за „доцент“ – доц. д-р Ивайло Марков

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА

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;
 теоретична и научна основа за практически решения по отношение на лесовъдски
системи за стопанисване, горски генетични ресурси, защита от инвазивни видове, ерозия
и наводнения;
 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.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
1.3. Полза и ефект за обществото от извършените дейности
• програмите за устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на горските
ресурси;
• информационно, експертно и оперативно обслужване на българската държава и
обществото, в частност на горския сектор и опазване на околната среда;
• извършва се качествено и конкурентноспособно обучение на специалисти, работещи в тези
сектори.
• провежда изследвания и по програмите за изучаване на въздействието на климатичните
промени върху горските екосистеми;
• интердисциплинарни изследвания за горската флора и фауна; горските ресурси като
възобновяем енергиен източник и оценка на състоянието на горите у нас и Европа.
• екологични ползи за обществото - опазване на биоразнообразието, горските ресурси
и околната среда;
• икономически ползи - природосъобразно ползване на горските ресурси, оценка и
регулиране на водните ресурси, внедряване на биологични методи и средства за борба с
.
болести и вредителите в горите, изготвяне на програми за прилагане на мерки срещу
ерозия и наводнения.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 г.
През 2018 г. в Институт за гората са разработвани 50 проекта (51 за 2017; 42 за 2016), от които:
12 проекта, финансирани от Фонд “Научни изследвания”;
12 проекта, финансирани от министерства, други ведомства и национални фондове;
7 проекта, бюджетна субсидия от БАН;
2 проекта, финансирани от БАН по Програма за млади учени и докторанти;

3 проекта по програмата за мобилност Erasmus+ Education, Training, Youth and Sport;
1 проект по програма Erasmus+: Capacity-building in Higher Education;
10 COST Actions, финансирани от ЕС;
3 проекта, финансирани от други европейски и международни програми и фондове (ESPON,
INTRREG Greece-Bulgaria, EnRoute).

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и държавни институции,
индустрията, енергетиката, околната среда – СЦДП към МЗХТ
„Определяне на лесовъдски системи за стопанисване на издънковите дъбови гори на територията на
СЦДП Габрово” - установени и практически доказани са лесовъдско обосновани системи за стопанисване
на издънковите дъбови гори (цели на управлението, начини на възобновяване и отглеждане). 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 със СЦДП - МЗХГ, доц. д-р Г. Попов)

Обучителен курс по маркиране в СЦДП Габрово

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и държавни
институции, индустрията, енергетиката, околната среда
Разработена и приложена в практиката е научна Методика
за оценка на възобновителните процеси в увредени гори от
болести, вредители и природни въздействия. Извършено е
обучение на служители в ДГС на територията на ЮЗДП
Благоевград (Договор с ЮЗДП към МЗХГ, координатор доц.
д-р Ивайло Величков)

Проучени са екологичните и лесовъдски характеристики на горите от
източен габър на територията на ЮЗДП и е изработена класификация
на горите в зависимост от тяхното екосистемно съответствие към
различните типове месторастения; изследван е растежният им
потенциал и естествено протичащите възобновителни и сукцесионни
процеси в тях; разработени са научнообосновани лесовъдски системи
за устойчиво стопанисване в зависимост от тяхната устойчивост и
продуктивност (Договор с ЮЗДП към МЗХГ, координатор гл. ас. д-р
Йонко Додев)

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и държавни
институции, индустрията, енергетиката, околната среда
По договор с ЮЗДП се изпълнява проект Здравословно състояние на горите от обикновен кестен
(Castanea sativa Mill.) в Беласица и Огражден и мероприятия за подобряване”.

Изследвани са биологията, екологията и вредоносността на рака по кората на кестена (Cryphonectria parasitica); Проведен е
мониторинг за появата на инвазивни насекомни вредители и са отчетени повреди, причинени от дивеч върху естественото
възобновяване. (договор с ЮЗДП към МЗХГ, доц. д-р Маргарита Георгиева)

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и държавни
институции, индустрията, енергетиката, околната среда

Проведени са проучвания за установяване на видовия състав и числеността на насекомите ксилофаги в увредените
насаждения от смърч, ела и бял бор в района на ДГС Смолян. Констатирано е, че най-голяма заплаха за масови
намножавания има от корояди. По повалената и увредена дървесина са установени заселвания и от представители на
други таксономични групи: сечковци (Coleoptera: Cerambycidae), бронзовки (Coleoptera: Buprestidae), дървесни оси
(Hymenoptera: Siricidae) (договор с ЮЦДП към МЗХГ, проф. дн Георги Георгиев)

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.

1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и
обществото, финансирани от национални институции, програми, националната индустрия
Разработване на Национален отчетен план за горите
включващ определяне на референтното ниво на
горите на България за периода 2021-2025 г.
(финансиран от МОСВ, ръководител: докт. Л. Стоева)

Събиране, анализ и оценка на данни за горите с цел
прилагане на Gain-Loss метода, базиран на баланса
между прихода и разхода на въглерод, и разработване
на нов изчислителен модел за изчисляване на
емисиите и поглътителите от сектор „Земеползване,
промяна в земеползването и горско стопанство
(ЗПЗГС) (финансиран от ИАОС при МОСВ, ръководител:
доц. д-р М. Жиянски)

1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и
обществото, финансирани от национални институции, програми, националната индустрия
БИОМОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОМПОНЕНТИ ОТ ПОЛЯРНИ ЕКОСИСТЕМИ НА
О-В ЛИВИНГСТЪН В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ

Екип от Институт за гората – доц. д-р Миглена Жиянски,
проф. д-р Мария Соколовска, доц. д-р Мария Глушкова, гл.
ас. д-р Росица Янева и гл. ас. д-р Николина Грибачева.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 г.
01. 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
Отчетен e I етап на проекта с оценка „много добър“ от ФНИ. Представени са 8 публикации и участия в 6 Международни
научни форума.

Изследвана е ареалът и динамиката на експанзия на вида в страната.
Проучени са фенологичните особеностите на двете форми на развитие, както
и комплексът от паразитоиди и хищници по яйцата (ИГ-БАН)

Проучена е боровата процесионка
в медико-социален аспект (НИПБ)

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 г.
Проекти, финансирани от Фонд "Научни изследвания"
Оценка на биопродуктивността на широколистни дървесни видове - доц. д-р В. Гюлева
Изпълнени са всички предвидени научни дейности за I етап на проекта, свързани с разработваните шест работни
пакета. Разработени са биометрични модели за надземната дървесна биомаса на тополови клонове Agathe и
Guardi, като е изследвано колелото на Недлер за 11 различни гъстоти (ДГС Струмяни, Югозападна България).

Проучено е влиянието на растежния простор, генотипа и ротационния цикъл върху продукцията на дървесна
биомаса от полусибсови потомства на местни клонове бяла акация ‘Царевец‘ и ‘Сребърна‘ в условията на
разсадник Гулянци, ДГС Никопол.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 г.
01. Проекти, финансирани от Фонд "Научни изследвания"
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
Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари - проф. дн Хр. Цаков
Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно
наследство на Балканите - водеща организация НАИМ-БАН; гл. ас. Димитър Димитров
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 Росица Янева
Топлинни свойства на почви при различни начини на земеползване и мелиориране - доц. д-р Мария Глушкова
Съфинансиране на научноизследователски проект по COST акция CA 16208 (CONVERGES), с тема „Knowledge
conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services“ - доц. д-р Георги Хинков
Научна периодика – сп. „Silva Balcanica“ - проф. дн Г. Георгиев

01. Проекти, финансирани от Фонд "Научни изследвания"
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

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 г.
01. Проекти, финансирани от Фонд "Научни изследвания"
Интегриран подход за моделиране на разпространението на горски пожари - проф. дн Хр. Цаков
Дендрохронология – създаване на хилядолетни скали за датиране на материалното културно
наследство на Балканите - водеща организация НАИМ-БАН; гл. ас. Димитър Димитров

Обработени са археологически образци от дървен материал, датирането на материалите е от I IV век пр. Хр.
Определен е таксономическият статус на изследваните образци до ниво род Quercus. Чрез използване на
дендрохронологически методи са изградени „плаващи“ хронологии, базирани на широчините на годишните
пръстени и тествана тяхната степен на сходство във временни редове - дендрохронологическите серии.
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 Росица Янева
Топлинни свойства на почви при различни начини на земеползване и мелиориране - доц. д-р Мария Глушкова
Съфинансиране на научноизследователски проект по COST акция CA 16208 (CONVERGES), с тема „Knowledge
conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services“ - доц. д-р Георги Хинков
Научна периодика – сп. „Silva Balcanica“ - проф. дн Г. Георгиев
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2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 г.
Нови проекти, спечелени в края на 2018 г.
Финансирани от ФНИ
• Оценка и картиране на екосистемни услуги във високопланински територии в Рила и
Пирин за устойчиво управление на природните ресурси (доц. д-р Мария Глушкова)
• Конкурс „Научна периодика“ – сп. Silva Balcanica (проф. дн Георги Георгиев)

INTRREG IPA CBC Bulgaria – Serbia
• For everyone saved a tree (FOREST) (ръководител гл. ас. д-р Йонко Додев;
координатор от ИГ-БАН доц. д-р Маргарита Георгиева)
Erasmus+: Capacity-building in Higher Education
• Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities
of Western Balkans Countries (SETOF) (ръководител проф. дн Иван Маринов)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
02. Научно-изследователски план на Институт за гората
Постигнатите резултати на ИГ-БАН през 2018 г. са в съответствие с поставените цели и
приоритети, отразени в изследователския план за периода 2017-2019 г:
Адаптация на горските екосистеми към климатичните промени (ръководител доц. д-р Груд
Попов; 9 задачи, изпълнявани от изследователи в НС Лесовъдство и управление на горските
ресурси)
Машини и технологии за дърводобив на стръмни терени (ръководител проф. дн Сотир
Глушков; задачите са изпълнявани от 3 изследователи в НС Лесовъдство и управление на
горските ресурси)
Добив, преработка и употреба на биомаса от градска среда (ръководител проф. дн Сотир
Глушков; изследователи в НС Лесовъдство и управление на горските ресурси и Горска
Екология)
Ресурсна оценка на гори и земи (ръководител проф. дн Христо Цаков; 4 задачи, на
изследователи в НС Лесовъдство и управление на горските ресурси)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
1.1. Научно-изследователски план на Институт за гората
Постигнатите резултати на ИГ-БАН през 2018 г. са в съответствие с поставените цели и
приоритети, отразени в изследователския план за периода 2017-2019 г:
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; 11 задачи на изследователи в НС Горска генетика,
физиология и култури)

Горски екосистеми – състояние, рискови процеси и явления, опазване (ръководител проф. дн
Иван Маринов; 10 задачи, изпълнявани от изследователи в НС Горска екология)
Лесозащитни проблеми в боровите гори на България, подложени на натиск от абиотични и
биотични фактори (ръководител чл. кор. Пламен Мирчев; 7 задачи, изпълнявани от
изследователи в НС Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от
неблагоприятни явления и природни бедствия“
РП.I.1. Регионални/локални характеристики на климата на страната
РПI.1.1. Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми и мерки за адаптация
Институт за гората – БАН

Задача 1. Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми
Задача 2. Основни заплахи за здравословното състояние на горскодървесните видове в
резултат на климатични промени
Задача 3. Системи за адаптиране на горскодървесните видове в условията на очаквани
климатични промени
Задача 4. Контролирана миграция на горско-дървесни видове и климатични промени

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
03. Проекти, финансирани от Рамкови програми на ЕС
Учените от ИГ-БАН осъществяват ефективно сътрудничество с водещи научни центрове в различни страни чрез
проекти по рамковите програми на ЕС; Програма COST и Erasmus+, с цел насочване на повече и по-ефективни
инвестиции за изследване теоретичните и приложните аспекти на опазване на биоразнообразието и околната
среда и устойчивото управление на горските ресурси. Проследява се отражението на климатичните промени
върху биологичното разнообразие и екосистемните функции в горите и агросистеми.

COST Action FP1401
COST Action TU1401
COST Action FP1402
COST Action FP1403
COST Action FP1404
COST Action FP1406
COST Action CA16208
COST Action CA16219
COST Action CA16233

Global Warning (доц. д-р М. Георгиева)
Renewable energy and landscape quality (RELY) (гл. ас. д-р В. Качова)
Basis of structural timber design (гл. ас. д-р С. Маджов, проф. дн С. Глушков)
NNEXT (доц. д-р Е. Попов, доц. д-р И. Цветков, доц. д-р Т. Станкова, доц. д-р М. Георгиева)
Fire safe use of bio-based building products (гл. ас. д-р С. Маджов, проф. дн С. Глушков)
PINESTRENGTH (доц. д-р М. Георгиева, доц. д-р И. Цветков)
CONVERGES (доц. д-р Г. Хинков)
Harmonization of UAS techniques for agricultural (доц. д-р И. Цветков)
Drylands facing change: interdisciplinary research on climate change (доц. д-р М. Жиянски,
гл. ас. д-р Янева)
COST Action CA17133 Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city (доц. д-р М. Жиянски)
Европейска програма за мобилност Erasmus+ : 1 – Франция (проф. д-р М. Грозева) 1 - Италия (гл. ас. д-р Р. Янева)
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3. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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).

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
04. Проекти, финансирани международни програми

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
Предложения за значими научни постижения
Проучена е експанзията и са изяснени главните екологични особености на най-значимия насекомен
вредител в иглолистните гори – боровата процесиона (Thaumetopoea pityocampa), която e и изключително
опасен алерген за хора и животни. Изяснени са темповете на разширение на ареала, пространственовремевите характеристики на огнищата на нападения в Централна Южна България, и е оценена заплахата
от проникване на вида в курортите и спа центровете в района. В тази връзка е проведено и първото в
България проучване на сенсибилизацията на хората към ларвите на този и други видове от род
Thaumetopoea, което показва, че T. pityocampa е реална опасност за горските работници в страната.
Анализирани са лесозащитни проблеми, свързани с биологията на вида и са набелязани подходи за
оптимизиране на борбата с вредителя. (чл. кор. П.Мирчев и кол.)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
Предложения за значими научни постижения
Установено е наличие на две фенологични форми на боровата процесиона, Thaumetopoea pityocampa - с ранно
(лятно-есенно) и късно (зимно) ларвно развитие в България и Франция, в качеството на адаптивна реакция на
вида при заемане на специфични екологични ниши. Определено е разпространението на двете форми на вида в
България и са проучени факторите, определящи фенологичните им прояви. (чл. кор. П. Мирчев и кол.)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
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Предложения за значими научни постижения
LinkPas – Linking Networks of Protected Areas to Territorial
Development
Theme: Networks of protected areas; sustainable territorial development
Извършен е анализ на природните ресурси и управлението на
мрежата от защитени природни територии в община Разлог за
създадаване на моделна рамка за укрепване на връзката със
заинтересованите страни и изясняване възможностите за
устойчиво използване на природните ресурси. Локалният
модел се явява база за създаване на рамкови правила и
условия за укрепване на „връзката“ между защитените
територии и населението в планинските райони. Очертани са
финансово-правни схеми и възможности на разработване на
междусекторни политики за подобряване качеството на живот
чрез насърчаване развитието на мрежата от защитени
природни територии. доц. д-р М. Жиянски и кол.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
Предложения за значими научно-приложни постижения

Предложени са насоки за адаптивно управление
на зелените площи на територията на община
Карлово, разработени чрез анализ на индикатори
за състоянието на зелената инфраструктура и
динамиката
на
зелените
пространства.
Картографирането и оценката на приоритетни за
района екосистемни услуги са интегрирани в
дейностите на местната власт с оглед формиране
на политики при вземане на решения за
пространствено планиране, адаптация към
промените в околната среда и разрешаване на
локални проблеми (доц. д-р М. Жиянски, гл. ас. д-р
Росица Янева )

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
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2.2. Предложения за значими научно-приложни постижения

Изготвен е национален отчетен план на горите на
България, включващ определяне на референтните нива за
периода 2021-2025 г., отчитайки различните въглеродни
депа и парникови газове, на базата на прогнозни резултати,
свързани с интензивност на ползване на горските ресурси,
динамика на горските запаси, площи и други ключови
фактори. Националният отчетен план и референтните нива
на горите за прогнозния период е базиран на детайлен
анализ на горските данни за периода 2000-2009 г. и
екстраполация на горскостопанските практики за този
период. Той подпомага директно изпълнението на поетите
ангажименти от държавата във връзка с изпълнение на
Регламент (ЕС) №841/2018. (Л. Стоева, доц. д-р М. Жиянски,
доц. д-р И. Марков)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
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4. УЧАСТИЕ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ
През 2018 г. в ИГ-БАН са се обучавали 11 докторанта (15 през 2017 г.; 15 през 2016 г.)
4 редовно обучение
3 задочно обучение
4 на самостоятелна подготовка
В края на 2018 г. е приет 1 докторант задочно обучение по научната специалност „Горски култури,
селекция и семепроизводство“.
През отчетната година успешно са защитили 3 докторанта:
• д-р Пламен Глогов по НС „Лесъдство вкл. Дендрология“ – 13.01.2018 г.
• д-р Ивайло Марков по НС „Лесоустройство и таксация“ – 27.02.2018 г.
• д-р Елена Недкова по НС „Горски култури, селекция и семепроизводство“ – 30.10.2018 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
Обучения към Центъра за обучение на БАН
Под ръководството на доц. д-р Татяна Станкова през периода
28.05-01.06.2018 г. в Институт за гората – БАН бе проведен
специализиран курс за обучение „Биометрични модели за
горско-дървесните видове“.

На 10 и 11 май 2018 г. от 10.00 ч. в Институт за гората
при БАН се проведе специализиран курс към Центъра
за обучение при БАН на тема: „Устройство на горски
територии“ с ръководител проф. дн Христо Цаков.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ и ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ
Студентски стажове УАСГ, специалност Устройство и управление на земи и имоти, 22.05.2018 г.
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8. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
През 2018 г. от печат излиза кн. 1 и е подготвена за отпечатване кн. 2 на сп. „Наука за гората“.
https://naukazagorata.wordpress.com/ с участието на 22 изследонатели от Институт за гората в 13
публикации.
За сп. „Silva Balcanica“ илиза от печат кн. 19 (1) и
са подготвени за отпечатване кн. 19 (2) и 19 (3) с
участието на 17 учени от Институт за гората в
13 публикации.

https://silvabalcanica.wordpress.com/
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8. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
Общият фонд на библиотеката е 41299 тома, от тях 18746 са книги, 21583 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, 2 – на други славянски езици, 13 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 2018 година библиотеката при ИГ-БАН е работила 233 дни. Регистрирани са 118
читатели, от тях 48 са от Института за гората, 39 от системата на БАН, 22 външни и 9 от СУ. През
годината фондът на библиотеката се е увеличил с 90 библиотечни единици - 7 книги и 83 периодични
издания на стойност 2132.15 лв.
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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ и ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ
VIII семинар „Гората и ние“ – 12.04.2018 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ и ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Биоразнообразието в градска среда е обсъдено от учени от
България и Европа на международна научно-приложна
конференция, проведена в Големия салон на БАН. Събитието
е организирано от Института за гората – БАН в рамките на
проект EnRoute (http://www.oppla.eu/enroute), ръководен от
екип на Съвместен изследователски център (Joint Research
Center) и в партньорство с 15 европейски държави.

Семинар: „Перспективи за употребата на въжените системи на Franz Мayr-МelnhofSaurau (АВСТРИЯ) при добива на дървесина на стръмни терени в България“
На 17 и 18 септември 2018 г. в Държавно
ловно стопанство „Витиня“ – СЗДП, гр. Враца
и в Институт за гората – БАН ще се проведе
семинар
на
тема
„Перспективи
за
употребата на въжените системи на Franz
Мayr-Мelnhof-Saurau (АВСТРИЯ) при добива
на дървесина на стръмни терени в
България”

Семинарът се организира от Институт за гората – БАН в партньорство с австрийското
предприятие FRANZ МAYR-МELNHOF-SAURAU.

International Scientific Conference ‘90 Years Forest Research Institute For the Society and Nature’, 24-26 October 2018, Sofia, Bulgaria

International Scientific Conference ‘90 Years Forest Research Institute For the Society and Nature’, 24-26 October 2018, Sofia, Bulgaria

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА
ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ и ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ
Тържествено честване 90 години Институт за гората 30.11.2018 г.

Почетен знак на Институт за гората
получи чл. кор. Пламен Мирчев.

