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Изследователски интереси 

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

Институт за гората при Българска академия на науките, София.   

Изследователската ми работа е в областта на биометрията и математическото моделиране. Основните ми 

достижения са свързани с разработването на модели за растеж, строеж, производителност, 

самоизреждане и регулиране на гъстотата (Диаграми за контролиране на гъстотата) на горските 

насаждения. Имам опит в областта на генетиката и вегетативното размножаване на горско-дървесни 

видове, натрупан в началото на научната ми кариера. Напоследък работата ми е фокусирана върху 

създаването на биометрични модели за надземната биомаса на бързорастящи широколистни, свързани с 

производството на биомаса. 

Проекти 

Оценка на биопродуктивността на бързорастящи широколистни дървесни видове. Фонд „Научни 

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

проекта   

Приключили проекти 
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Изследване влиянието на растежния простор, генотипа и турнуса върху производството на биомаса от 

бързорастящи дървесни видове. МЗХ (ЮЗДП, СЗДП), 2016. - Член на екипа по изпълнение на проекта   

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   

Симулиране поведението на горски и полски пожари. Фонд „Научни изследвания” – МОМН, 2012 – 

2013. Договор № ДФНИ- И01/0006 от 28.11.2012 г. - 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   

Advanced multifunctional forest management in European mountain ranges (ARANGE) – KBBE.2011.1.2-07. 7 

FP, «Co-operation», 2012 – 2015. Ref. № 289437. - Член на екипа по изпълнение на проекта  . 

Elaboration of advanced-level models for density management of coniferous and broadleaved even-aged natural 

stands and plantations in Europe – EurSDMDPineBirchOak. Intra-European Fellowship “Marie Curie”, 7 FP, 

«People», 2009 – 2011. Ref. № PIEF-GA-235039. University of Santiago de Compostela (USC), Spain. – Учен-

изследовател 

Гъстоти за създаване и стопанисване на борови култури на типични горски месторастения. Българо-

Швейцарска Програма по Горите, Фондация “Силвика”, 2003 – 2007. – Ръководител на проекта 

Установяване на природосъобразни начини за контролиране на гъстотата при създаване и стопанисване 

на бялборови култури в Рила. Фонд „Научни изследвания” – МОМН, 2002 – 2004. - Ръководител на 

проекта  
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