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Б Ъ Л Г А Р С К А    А К А Д Е М И Я    Н А    Н А У К И Т Е  
 

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА 
 

Секция “Горска генетика, физиология и култури”

Основни научни проекти 
•Изменчивост и адаптивност на горскодървесните 
видове при климатични промени (2007-2009), 
ръководител – академик дсн Ал. Александров.  

•Създаване на опитни географски култури от хибридни 
клонове Paulownia elongatа с фиданки произведени in 
vitro за изпитване на растежните им качества и 
устойчивост  в различни райони на страната 
(2007-2010), ръководител – доц. д-р Веселка Гюлева. 

• Генетични ресурси на Quercus petraea, Quercus robur и 
Quercus pubescens в Югоизточна Европа (2007-2009), 
ръководител – доц. д-р К. Генов. 

•Оценка на лесовъдски, фенотипни и биохимични харак-
теристики на дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco) за създаване на интензивни култури и 
запазване на биологичното разнообразие (2008-2011), 
ръководител – доц. д-р Е. Попов. 

• Възстановяване на планински горски екосистеми след 
антропогенно въздействие (2008-2010) /академик дсн 
Ал. Александров - ръководител//ЕБР между Институт по 
геология – Улан Батор, Монголска академия на науките 
и БАН/. 

• Генетична характеристика и качества на плодовете на 
обикновения кестен (Castanea sativa Mill.) (2009-2012), 
ръководител – гл. ас. д-р Мария Глушкова. 

•Проучване на растежа , производителността и 
фенотипните качества на  дърветата в географска 
култура от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
F r a n c o ) в ГС Кос т енец , з а определяне на 
перспективните произходи за залесителната практика и 
обосноваване и маркиране на отгледни про-реждания 
(2009-2011), ръководител – доц. д-р Емил Попов. 

• Генетични ресурси на стопански значими местни и 
интродуцирани горскодървесни видове (2010-2012), 
ръково-дител – доц. д.с.н. Румен Добрев.  

•Създаване на експериментална площ от перспективни 
бързорастящи видове с цел добив на биомаса 
(2010-2011), ръководител – доц. д-р Весела Гюлева. 

• Комплексна оценка на потенциала на горско-дървесни и 
аграрни видове за създаване на енергийни култури в 
България (2012-2014) – Договор № ДФНИ-Е01/6 от 
30.10.2012 год., ръководител – доц. д-р Весела Гюлева. 

• Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни месообитания и видове - Фаза I, 
Обособена позиция 6, Период на изпълнение 2011-2013. 
Проект финансиран от ОП Околна среда на МОСВ с 
изпълнител Консорциум НАТУРА България, участват 2 
изследователи от секцията. 

•Морфологични и физиологични изследвания в 
краткотурнусни опитни плантации за производство на 
растителна биомаса от бързорастящи горскодървесни 
видове на територията на Златна Панега Цимент АД 
(2012-2013) - Договор №234 от 14.11.2012, ръководител – 
доц. д-р Весела Гюлева. 

• Зелени технологии за производство на качествена 
дървесина и биомаса за подобряване на околната среда 
и ландшафта – научни и научно приложни аспекти 
(2013-2015), ръководител – доц. д-р Емил Попов. 
T
Проектите се финансират от: БАН – бюджетна субсидия, 
като тук се включват и договорите за двустранно 
сътрудничество по ЕБР; Държавна агенция по горите; 
Фонд научни изследвания; БШПГ- фондация „Силвика”; 
Златна Панега Цимент АД. 
Международните проекти, се финансират от: 
• EUFORGEN - pase III (2005 – 2009); phase IV (2010 - 
2014); 

• FAO (2010-2013); 
• 7 FP EU - COST Actions E 52 (2006-2010); 0703 
(2008-2011); 0801 (2008-2012); 871 (2006-2010);  0905 
(2009-2014); 1103 (2011-2015); Specific Program People – 
“Marie Curie”; Specific Program Cooperation.

Основни направления в научно-изследователската дейност T
• Биологично разнообразие и методите за неговото съхраняване; 
• Изменчивост и вътревидово разнообразие на горскодървесните видове и отбор на ценни форми; 
• Популационна генетика на дървесните видове; 
• Проучване запазване и използване на горските генетични ресурси; 
• In vitro клониране на ценни горскодървесни видове; 
• Физиолого-биохимични изследвания на горскодървесните видове; 
• Теоретични основи на горското семепроизводство; 
• Избор на дървесни видове, произходи, клонове и методи за създаване на високо продуктивни горски култури в т. ч. енергийни култури; 
• Модели за 1) регулиране на гъстотата на горскит култури (ДКГ) и 2) растеж и строеж на горски култури; 
• Основна задача пред звеното за текущия период е да хвърли допълнителна светлина и да даде нови знания за основни моменти от зелената технология за производство на 
качествена дървесина и биомаса, а именно: избор на видове, форми, потомства, клонове за залесяване; методи и методологични подходи за размножаване и съхраняване на 
селекциониран материал; състав и гъстота на културите, предварителна подготовка на почвата и методи за залесяване.

История 
Секцията е приемник последователно на отдел “Изкуствено 
залесяване и затревяване” (1933-1940), отдел “Укрепяване на 
п о р о и т е и з а л е с я в а н е ” ( 1 9 4 0 - 1 9 5 1 ) , о т д е л 
“Семеновъдство” (1951-1955), отдел “Семеновъдство, разсадници 
и селекция (1955-1960), секция “Горска селекция, интродукция и 
семеновъдство” (1960-1974), секция “Генетика, селекция и 
семезнание” (1974-1989), секция “Генетика, физиология на 
горскодървесните видове и изкуствени горски екосисте-
ми” (1989-1994) когато обединява три секции: “Генетика, 
селекция и семезнание” , “Екология и физиология на 
горскодървесните видове” и “Изкуствени горски екосистеми”. 
През март 1994 г. от нея излиза направлението физиология и тя 
се преименува на секция “Горска генетика и интродукция”, а през 
1996 г. това направление отново се включва и тя добива 
названието “Горска генетика, селекция и физиология”. От 2002 г. 
секцията се нарича “Горска генетика, физиология и култури”. 
През всички години дейността на секцията обхваща изследвания 
върху изкуствени горски екосистеми, горска генетика, селекция 
и интродукция , изследвания върху биоло гията на 
репродуктивния процес, физиология и тъканни култури.  
В посочените изследователски области са работили 53 научни 
работници от които 2 академици, 1 член кореспондент, 13 
професори (ст.н.с. I ст.) и 24 доценти (ст.н.с.). Научната степен 
“Доктор на науките” са притежавали 7, а “Доктор” - 30 научни 
работници. Трима членове на секцията са били директори един 
заместник директор на Института за гората, трима - ректори на 
ЛТУ, двама - министри, един - районен дириктор на горите и 
четирима - директори на горски единици.
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