
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

 Горските екосистеми – фактор за смекчаване на 
климатичните промени  

 Горска хидрология и ерозия на почвата 

 Особености на почви от естествени  и антропогенно-
повлияни горски екосистеми

 Характеристика на  хумусната система в горски почви

 Екологични проблеми на лесовъзобновяването

 Кръговрат на вещества и елементи в горски екосистеми    

 Дендрохронология

 Климатични промени и влиянието им върху водните 
ресурси в горски екосистеми 

 Горски пожари – поведение, разпространение и влияние 
върху функциите на почвата

 Методи и техники за ремедиация на замърсени субстрати и 
почви

Стационарни изследвания:
 Стационари в Рила - с. Говедарци, Якоруда и в резервата „Парангалица”
 Стара планина – “Беклемето”
 Средна гора - с. Габра
 Малешевска планина - с. Игралище

Стационар “В. Серафимов

Експериментални водосбори в стационар 
„Игралище“ – Малешевска планина

Измерване на оттока от малки 
водосбори – стационар “Игралище”

Пространствено 
разпределение нагорските 

екосистеми със стойности на 

комплексния индекс (Kec) под 5 

(прогноза 2021-2049 г.)

 Методика за оценка на ерозията в горския фонд и определяне на 
необходимите противоерозионни дейности - приета от горското 
ведомство (ИАГ)

 Модел за оценка и определяне на необходимите мероприятия за 
адаптация на горите в условията на климатични промени 
(периоди 2021–2049 и 2071–2099 г.)

 Математически модели за определяне на ерозиращата 
способност на отделни интензивни дъждове и възможност за 
определяне на R фактора от тези данни. 

 Проучена е динамиката на валежите, водния отток и ерозираната 
почва при различни начини на стопанисване на земите. 

Лабораторен комплекс:
 Лаборатория за елементен спектрален анализ
 Лаборатория „Химични анализи на почва и растителност“
 Лаборатория „Физични анализи на почвата“
 Лаборатория „Дендрохроноличен анализ“

ПРОЕКТИ

Проекти – БАН
• 2006 - 2008 - Екологични изследвания в горски екосистеми при условията на естествени 

и антропогенни промени 
• oт 2009 – 2014 - Стационарни изследвания върху структурно-функционални особености на 

горски екосистеми при условия на климатични промени
• 2009 - 2011 - Опазване и възстановяване на почви в горски екосистеми при различни 

антропогенни въздействия и изменение на климата
• 2012 - 2014 - Комплексни изследвания на горски почви при различни въздействия

Еквивалентен безвалутен обмен – БАН - РАН 
• 2009-2011 - Математическое моделирование динамики почвенного органического 

вещества в горных лесных почвах. Институт за гората и Институт физико-химических и 
биологических проблем почвоведения. 

• 2012-2014 - Математическое моделирование динамики органического вещества горных 
лесных почв при климатических изменениях. Институт за гората и Институт физико-
химических и биологических проблем почвоведения. 

Проекти, финансирани от НФНИ МОMН
• 2004 - 2008 - Естествено възобновяване на горски екосистеми и растителни макро- и 

микросукцесии в Рила планина
• 2007-2008 Качество на горски продукти и устойчивост на екосистемите от Балканския 

регион (FORPROECO) СРП – 112/2007 г.
• 2008 – 2010 - Изследване на почвената ерозия като важен фактор за процесите на 

опустиняване, чрез методи, използвани в България и Македония
• 2008 - 2011 - Генетична характеристика на популациите и качество на плодовете на 

обикновения кестен  (Castanea sativa Mill.)
• 2008 – 2011 - Climatic sensitivity of European beech (Fagus sylvatica L.) and Norway spruce 

(Picea abies (L.) KARST.) at their south-eastern distribution limit under global changes 
• 2009-2011 - Изграждане на Национален център за върхови научни. Оборудване на 

лабораторията за елементен спектрален анализ при Института за гората - БАН 
• 2009 - 2013 - Натрупване на почвен въглерод и поток на елемента в системата почва 

растение в урбанизирани лесопаркове
• 2009 - 2013 - Природни нарушения и динамика в естествени гори от обикновен смърч 

(Picea abies (L.) Karst.) 
• 2010 - 2014 - Роля на подземната фитомаса в годишната фиксация на СО2 от горски 

екосистеми на основни лесообразувателни видове в България
• 2010 - 2014 - Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа 

реконструкция на българското минало, 1500 -2000
• 2012 – 2014 Моделиране поведението на горски и полски пожари - ДФНИ-И01/0006
• 2012 – 2015 - Комплексна оценка на потенциала на горско-дървесни и аграрни видове за 

създаване на енергийни култури в България - ДФНИ-Е01/6

Научни и научно-приложни приноси:

 Mетодика за изчисляване на запасите на въглерод от горски почви и 
измененията им във връзка с инвентаризация на парниковите газове. 

 Проучена е връзката на горите и климатичните промени в контекста на 
местните политики за развитие на горския сектор.

 Определени са стойностите на Трансфер Фактора за Cs-137 от почвата 
към дървесината на Quercus petraea в Южна България. 

 Установено е, че отпадъците от целулозно-хартиената промишленост 
могат да се прилагат при фиторемедиация ремедиация с червен дъб 
(Quercus rubra L.) и черен бор (Pinus nigra Arn.) на субстрати от 
промишлеността.

Проекти, финансирани от други организации:
• 2010 – Разработване на програма от мерки за адаптация на горите в България към 

климатичните промени, ИАГ
• 2008 - 2011 Параметриране и регулиране на свойствата и качествените характеристики 

на почвата в естествена и антропогенна деградация, усъвършенстване на диагностиката и 
класификацията им. МЗХ, Селскостопанска академия

• 2010 – 2012 - НАТУРА 2000 “Изграждане на защитени зони в България”, ЛОТ 6 
“Картиране на горски хабитати”

• 2012 – 2014 - Разработване на класификация на типовете горими материали в горски 
екосистеми - 152/07/ от 12/2012 г. ИАГ-МЗХ

Международни проекти
• 2007 – 2008 - Hazard Monitoring for Risk Assessment and Risk Communication (MONITOR) 
• 2008 - 2009 - Investigation on soils in urban forest parks in Glasgow region”, funded by 

Leverhulme Trust, UK
• 2009 - Further Development and Implementation of an EU-Level Forest Monitoring System 

(FutMon) – LIFE 07 ENV/DE/000218” – Project finded by Life+ 
• 2010 – 2011 - Climate Change and Impacts on Water Supply (CC-WaterS) – Programme: 

South East Europe 
• 2010 - 2011 – Development of measures for forest adaptation and mitigation negative 

influence of the climate change - FUTUREforest - Woodlands for Climate Change -
INTERREG IV С на ЕС

• 2010 – 2011 State and prospects of the Castanea sativa population in Belasitsa mountain: 
Climate change adaptation, maintenance of biodiversity and sustainable ecosystem 
management (Funded by EEA and Norway Grants) 

• 2011 - Further Development and Implementation of an EU-Level Forest Monitoring System 
(FutMon) (FUTMON) – LIFE 07 ENV/DE/000218

• 2013 – Decision support system for flood risks alert in Strymon/Struma river basin 
(RiverAlert). European Territorial Cooperation Programme. Greece-Bulgaria 2007-2013.

• 2013 – 2014 – Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change - CC-WARE 
- Programme: South East Europe 

• 2013 – 2015 - Land-use and management impacts on carbon sequestration in mountain 
ecosystems 

COSTпрограми 
• Action 639 (2007-2010) „Greenhouse gas budgets of soils under changing climate and land 

use (BurnOut)”. 
• Action 0601 (2007 – 2011) - Forest Management and the Water Cycle (FORMAN) 
• Action FP0701 (2008 – 2012) - Post-fire forest management in Southern Europe
• Action FP0803 (2009-2013) - Belowground carbon turnover in European forests
• Action ES1104 (2012-2016) - Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting 

Up a Drylands and Desert Restoration Hub
• Action FP1106 (2012-2016) - Studying Tree Responses to extreme Events: a Synthesis 

(STReESS)
• Action ES1203 (2012 – 2016) - Enhancing the resilience capacity of SENSitive mountain 

FORest ecosystems under environmental change (SENSFOR)
• ActionTD1107 (2012 – 2016) - Biochar as option for sustainable resource management -

Member of the Management Committee 
• Action FP1204 (2013 – 2016) - Green Infrastructure approach: linking environmental with  

social aspects in studying and managing urban forest

 Въздействието на горските пожари върху почвените свойства и 
показатели зависи от неговия тип – низов или върхов и дървесния 
вид. Най-значителни изменения в почвите настъпват непосредствено 
след пожар по отношение на органичното вещество и качествения му 
състав, микробиологичната активност и киселинността. 

 Успешно е приложен математически „Игрови“ модел за прогнозиране 
на разпространението на горски пожари.

 Установена е структурата и динамиката на естественото 
възобновяване в различни по състав горски екосистеми

 Характеризирани са климатични условия за различни райони и е 
разгледан методически подход за подпомагане адаптацията на 
гори към климатични промени  

 Предложен е интердисциплинарен подход за реконструкция на 
климата в миналото, който се базира на косвена климатична 
информация от годишните пръстени на дървесните растения и 
архивни источически документи. 

 Изградени са 15 дендрохронологични редици на обикновен бук 
(Fagus sylvatica L.) за територията на Западна Стара планина, 
Средна Стара планина и Същинска Средна гора .

 Изградена е дендрохронологична редица от черен бор (Pinus nigra 
Arn.) за района на Западни Родопи с дължина 337 г., от която е 
установен период на засушаване в края на XVIII век. 

Най-дългата 
дендрохронологичн
а редица от 
обикновен бук 
(Fagus sylvatica L.) в 
България от района 
на „Етрополе” -
дължина 358 
години и обхваща 
периода 1647 – 2004 
г.

Акумулация на въглерод в урбанизирани 
лесопаркове в гр. София

Разпространенеи на механичен състав, 
почвена влага, съдържание на органичен 

въглерод, азот, фосфор и др.

Вегетационен опит за 
фиторемедиация

Теми на редовни докторантури
 "Изменения на почвени показатели и свойства след пожари в горски 

екосистеми" 2013 – 2016
 "Влияние на промените в земеползването върху акумулацията на въглерод 

в екосистеми от района на Средна Стара планина" 2013 – 2016

Пожар в Ихтиманска Средна 
гора, 2008 г. 
(автор: Служител на Горското 
стопанство)

Пожар в Бистришко бранище, 
2012 г. (Източник – Българска 
информационна агенция)

Бистришко бранище след 
пожара, 2013 г. (Велизарова)

Дифрактограма за 
определяне на черен 

въглерод

Хексагонална
структура 
при моделиране на 
разпространението 
на пожара

Оптичен емисионен спектрометър с радиално наблюдение на плазмата и 40Mhz RF генератор (ICP Varian 715-ES),
оборудвана по проект CEBDER

Стационар 
“Игралище”, 

Малешевска планина

Стационар  в с. Габра Стационар в с. Говедарци

Издадени книги с участието на учени от секцията

Публикации в списания с IF

ИСТОРИЯ

1940 г
Отдел “Укрепяване на пороите и залесяване”

1955 г. 
Отдел “Горско почвознание и

борба с ерозията” 

1951 г. 
Отдел “Залесяване и борба с ерозията”

1974 г. 
Секция “Опазване и възпроизводство на горските екосистеми” 

1986 г. 
Секция “Екология и опазване на природната среда”

1994 г 
Секция “Горска екология”

2013 г 
Секция “Горска екология” и 

Лаборатория „Горско почвознание“

Секция “Горска екология”

Апарат за определяне на азот в почва и 
растителен материал, VELP 

SCIENTIFICA UDK 129 Distillation

Апаратура за дендрохронологични
проучвания LINTAB 5 

Химични и физични анализи на почва и растителност


