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Изследователски интереси 

Рядко срещащи се широколистни видове у нас от родовете: Sorbus L.и Corylus L. 

Избрани проекти 

Проект IKEA. Бенефициент WWF – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма, 
България. Договор № 9E0710.04 (период 1); 9E0710.05 (период 2). Период на изпълнение: 2012 – Участие: 
инвентаризация и картиране на стари гори в България. 

 

Избрани завършили проекти 

Подобряване на стопанисването на планинските горски екосистеми за устойчиво осигуряване на 
екосистемни услуги в условията на климатични промени (MFORES). Възложител: EEA Grants. 
Бенефициент: Институт за гората при БАН. Договор № D-33-64/13.07.2015. Период на изпълнение: 2015–
2016. Ръководител на проекта: Ивайло Величков. Участие: оценка на структурата, растежа и 
възобновителния потенциал на иглолистни и смесени гори; техническа работа по моделиране на 
състоянието на горите и на екосистемните ползи и услуги предоставяни от тях при различни стопански 
режими и климатични въздействия. 

Съвременно многофункционално стопанисване на горите в планински територии на Европа (ARANGE). 
FP7 (KBBE.2011.1.2-07). Договор № 289437. Период на изпълнение: 2012–2015. Координатор на проекта: 
Проф. Manfred Lexer (University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna). Участие: оценка на 
структурата, растежа и възобновителния потенциал на иглолистни и смесени гори; техническа работа по 
моделиране на състоянието на горите и на екосистемните ползи и услуги предоставяни от тях при 
различни стопански режими и климатични въздействия. 

Състояние и перспективи на популацията от обикновен кестен в Беласица. Възложител: EEA Grants. 
Бенефициент: Институт за гората при БАН. Договор № BG 0031 EEA FM. Период на изпълнение: 2009–
2011. Участие: оценка на структурата, растежа и възобновителния потенциал на насаждения доминирани 
от обикновен кестен. 

Многофункционално стопанисване на издънковите гори: Принос към развитието на селските райони, 
поддържане на биоразнообразието, смекчаване на изменението на климата и адаптирано управление на 
природните ресурси . Възложител: SEE-ERA.NET. Договор № № 06–1000031–10648. Период на 
изпълнение: 2007–2009. Ръководител на проекта: Проф. Manfred Lexer (University of Natural Resources and 
Applied Life Sciences, Vienna). Участие: Оценка на структурата и  възобновителния потенциал на 
издънкови насаждения; оценка на структурата на дървостоите и на възобновителните процеси в смесени 
широколистни гори. 
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