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Дата и място на раждане:  02 април 1988 г., гр. Стара Загора, окр. Стара Загора 
 
Научна дейност: Ландшафтна архитектура, Поддържане на траен регистър в 
урбанизираните територии (паспортизация), Експертизи на вековни дървета, 
Обследване и диагностика на дървесна растителност, Импулсна томография на трайна 
дървесна растителност, Рисков мениджмънт на дървесна растителност, Извършване на 
измервания и манипулации отвъд втория метър, посредством арбористски способ. 
 
Образование: 
2020 г. – до сега: Докторант на самостоятелна подготовка в област на висше образование 

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5 Горско 

стопанство, научна специалност Лесовъдство, вкл. Дендрология. 

Тема на дисертационния труд: “Съвременни методи за оценка състоянието на дървесна 

растителност в урбанизираните територии“ 

2015 г.: Магистър по Ландшафтна архитектура, факултет Екология и Ландшафтна 
архитектура - Лесотехнически университет, София 
2007 г.: ГПЧЕ «Р. Ролан», Ст. Загора  
 
Специализации: 
2020 г.: “Seilklettertechnik Stufe A – SKT A“ - №TR03 – 29-2020 - гр. Hemau, от Робърт 

Прайслер, “Tree Ranger” GmbH 

2020 г.: „Rigging – Workshop” - №TR01-29-2020 - гр. Hemau, от Робърт Прайслер, “Tree 

Ranger” GmbH 

2019 г.: „Арборист ниво „А“ – катерач“ - №19-9 – гр. София, България, от Димитър 

Захариев – Асоциация на Арбористите в България 

2019 г.: „Arbeitssicherheit – Baum I / AS-Baum I“ – №TR01 – 43-2019 - гр. Hemau, от Робърт 

Прайслер, “Tree Ranger” GmbH 

2013 г.: „Resistograph Professional Expert” - гр. Хайделберг (Германия) - Rinntech – 

специализация, организирана от Франк Рин 

2013 г.: „Technical Tree diagnosis with Arbotom” - гр. Хайделберг (Германия) - Rinntech – 

специализация по определяне състоянието на дървета посредством импулсна 

томография, организирана от Франк Рин и Андреас Крафт 

 

Проекти: Участник в национални и международни научни и научно-приложни проекти. 
Списък на избрани проекти за последните 5 години: 
 Повишаване на иновационния капацитет на предприятието чрез разработване на 

иновационна услуга за обследване и оценка на здравословното състояние на 

дърветата. Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“, BG16RFOP002-

1.005-0299.   Финансираща организация: ЕФРР (Европейски фонд за регионално 

развитие). Ръководител на проекта: Рашид Рашид, Фортис Визио. 



 Изработване на карта на зелената система и фитосанитарна експертна оценка на 

съществуваща декоративна дървесна растителност на територията на община Бургас 

– 7000 бр. дървета, №59-ОП-95(13)/30.01.2015. Финансираща организация: Община 

Бургас.  Ръководител на проекта: ланд. арх. Максим Янев, Дендро Протект ЕООД 


