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Изследователски интереси 

Понастоящем заемам длъжността доцент доктор в секцията по Горска генетика, физиология и култури на 

Институт за гората при Българска академия на науките, София.   

Работя в областта горски култури селекция и семепроизводство. Изследователската ми работа е свързана със 

създаване и оценка на географски култури от дугласка, извършване на сравнителни анализи на местни и 

интродуцирани дървесни видове чрез използване на растежни показатели и адаптивни признаци. Имам научни 

интереси към изследвания свързани със съхраняване на горските генетични ресурси, както и тяхното рационално 

използване в лесовъдството и агролесовъдството.  

Проекти 

Оценка на био продуктивността на бързо растящи широколистни дървесни видове. Фонд „Научни изследвания” – 

МОМН, 2017 – 2019. Договор № ДН06/3 от 15.12.2016г. - Член на екипа по изпълнение на проекта  

Проучване ефективността на агролесовъдстки системи за подобряване продуктивността и екологичното качество на 

крайбрежни земи по поречието на река Дунав” 2014 - 2017 Двустранно сътрудничество на БАН с Румънската 

Академия на Науките, ЕБР - Член на екипа по изпълнение на проекта.  

Приключили проекти 

Зелени технологии за производство на качествена дървесина и биомаса за подобряване на околната среда и 

ландшафта – научни и научно приложни аспекти, Българска академия на науките, 2013-2016 —  координатор 
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Комплексна оценка на потенциала на горско-дървесни и аграрни видове за създаване на енергийни 

култури в България. Фонд „Научни изследвания” – МОМН, 2012 – 2013. Договор № ДФНИ-Е01/6 от 

30.11.2012г. - Член на екипа по изпълнение на проекта   

Създаване на експериментална култура от перспективни клонове тополи (Populus sp.) с цел извършване на 

комплексна оценка на потенциала им за производство на биомаса. ИАГ, 2013 – 2015. Договор 108 от 24/10/ 2013 г. - 

Член на екипа по изпълнение на проекта  

Проучване на растежа, производителността и фенотипните качества на дърветата в географска култура от дугласка 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в ГС Костенец, за определяне на перспективните произходи за залесителната 

практика и обосноваване и маркиране на отгледни прореждания, финансираща институция ИАГ 2009-2011 —  

координатор. 

Натура 2000: Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – Фаза 

I, Обособена позиция 6 2011- 2013:, Координатор В. Димитрова. Проект финансиран от ОП Околна среда на МОСВ и 

Европейски съюз с изпълнител Консорциум НАТУРА България (Координатор МОСВ) —  Член на екипа по изпълнение 

на проекта 

Оценка на лесовъдски, фенотипни и биохимични характеристики на дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 

за създаване на интензивни култури и запазване на биологичното разнообразие, Българска академия на науката и 

Белоруска национална академия на науките, 2008 – 2011 —  координатор. 

Дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в България – растеж, състояние и перспективи; срок на изпълнение 

три години; финансираща институция: Национален фонд научни изследвания (ДФНИ) Договор с НФНИ. №СС-

1302/2003, 2003–2007: —  координатор. 

Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST) Дейности: 

Неместни дървесни видове за европейските гори - опит рискове и възможности NNEXT, FPS COST Action 

FP1403, 2014-2018 — член на управителен съвет и работна група 2 Оценка на пътищата за въвеждане и 

разпространение (включително географски произход) на неместни видове. (Non-native tree species for 

european forests – experiences, risks and opportunities (NNEXT), FPS COST Action FP1403, 2014-2018 — MC 

Member and WG2  “Assess introduction and distribution pathways (including geographic origin) of non-native 

species”).  
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