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Секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“

Текущи и приключени през последните 5 години проекти с водещо 
участие на членове на секция „Лесовъдство и управление на горските 
ресурси“
• Оценка на риска на здравословното състояние, структура и некротизация на буковите дендроценози, 

повлияни от климатични и антропогенни условия в Централна и Югоизточна Европа, проект по ЕВР, 
БАН-САН. Период на изпълнение 2012-2014.

• Трансформация на иглолистните култури извън ареала на тяхното естествено разпространение. 
Период на изпълнение 2013-2016. Договор с ИАГ-МЗХ.

• Актуализиране на нормите и разценките при дърводобива. Договор с ИАГ-МЗХ. Период на изпълнение 
2005-2008.  

• Разработване на методика и програмен продукт за определяне на лесотаксовите категории и 
корекционни коефициенти в горите. Договор с  ИАГ-МЗХ. Период на изпълнение 2005 – 2008.

• Наредба на лесоустройство – Национална статистическа инвентаризация. Договор с ИАГ-МЗХ. 
• Определяне на вътрешни преводни коефициенти за прием на технологичната дървесина. Договор с 

„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД. Период на изпълнение 2009-2011.
• Стойностна оценка на горските ресурси в Република България. Период на изпълнение 2011-2012. 

Договор с ИАГ-МЗХ.
• Пазарно ориентирано проучване на възможностите за добив, преработка и търговия с недървесни горски 

продукти. Проект, финансиран от Германското дружество за научно техническо сътрудничество (GTZ).
• Състояние и перспективи на популацията от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласица: 

адаптация към климатичните промени; поддържане на биологичното разнообразие и устойчиво 
стопанисване на екосистемите. Договор № BG 0031 EEA FM с EEA Grants (European Economic Area 
grants). Период на изпълнение 2009-2011. 

• Съвременно многофункционално стопанисване на горите в планински територии на Европа. Договор 
по 7 рамкова програма на Европейския съюз № KBBE.2011.1.2-07. Период на изпълнение 2012-2015. 

• Многофункционално стопанисване на нискостъблените гори в района на Югоизточна Европа: 
Принос към развитието на селските райони, запазване на биологичното разнообразие, смекчаване 
на климатичните промени и адаптирано стопанисване на природните ресурси. Договор към SEE–
ERA–NET (Integrating and strengthening the European  research area in Southeast Europe). Договор 
№ 06–1000031–10648. Период на изпълнение: 2007–2008.

• Извършване на специализирани изследвания и дейности, свързани с проучване и подобряване 
на здравословното състояние и възобновителния потенциал на насаждения от кестен в Беласица 
планина. Проект № DIR-5113326-7-101 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на 
природен парк Беласица”, финансиран с Договор № DIR–5113326–C-001 по Оперативна програма 
Околна среда.  Период на изпълнение 2013.

• Разработване на методиката за определяне на Гори във Фаза на Старост. Проект №9E0710.04 “ИКЕА“, 
етап 4, Дейност Б1, компонент Б. Възложител WWF Дунавско-Карпатска програма България. Период 
на изпълнение 2012–2013.

• Възможности за устойчиво стопанисване на горите в региона на Разградски височини. Договор между 
Община Разград и ИГ - БАН. Период на изпълнение 2007-2008. 

• Проучване състоянието, устойчивостта, растежът и продуктивността на опитни култури от планински 
ясен и червен дъб в района на Североизточна България. Договор с ИАГ-МЗХ. Период на  изпълнение 
2008-2011 . 

• Комплексни изследвания на създадените полезащитни горски пояси в Северна България и 
възможности за създаване на нови пояси. Договор с ИАГ-МЗХ. Период за изпълнение 2006-2010. 

 Текущи и приключени през последните 5 години проекти с участие на 
членове на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“
• Предприемачество при оползотворяване на недървесните горски продукти. Договор с МИЕТ. Период 

на изпълнение 2007-2012. 
• Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – 

фаза I. Обособена позиция № 6. Период на изпълнение 2011–2013. Договор № Д-30-38/21.03.2011. 
Проект финансиран по ОП „Околна среда“ на МОСВ. Изпълнител  Консорциум „Натура България“.

• Климатични промени и влиянието им върху водните ресурси. Договор № SEE/A/022/2.1/X към South 
East Europe Program. Период на изпълнение 2010–2011. Партньор по проекта от българска страна: 
ИАГ-МЗХ. Подизпълнител: ИГ-БАН.

• Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и смекчаване на негативното 
влияние на климатичните промени върху тях. Договор с ИАГ-МЗХ. Период на изпълнение 2010-2011.

 Курсове, провеждани от секцията:
Курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска 
и горска техника
• „Моторни триони и храсторези” - категория Тпс
• „Трактори  верижни и колесни и агрегатираните към тях машини” - категория Твк
• „Хидравлични кранове и челни товарачи” - категория Твк-Г
• „Мелиоративни машини” - категория Твк-М
• „Въжени линии” -категория Тпс-ВЛ
• „Вертикални и хоризонтални гатер-банцизи” - категория Тпс-ГБ

Курсове за повишаване на квалификацията
• „Режими за стопанисване на горите по Натура 2000”
• Обучение на докторанти „Устойчиво управление на горите”
• „Нормиране на труда в дърводобива”
• „Измерване и окачествяване на дървесината”
• „Обучение на арбористи”

Лаборатории към секцията
• Лаборатория по горска техника и биоенергетика;
• Лаборатория по изследване на дървесината;
• Лаборатория по недървесни продукти;
• Лаборатория по лесовъдство.

Състав:
доц. д-р Груд Попов - ръководител
проф. дсн Христо Цаков
доц. дтн Сотир Глушков
доц. д-р Мария Стоянова
доц. д-р Георги Хинков
доц. д-р Цветан Златанов
доц. д-р Румен Петрин
гл. ас. д-р Ивайло Величков

гл. ас. д-р Ангел Ферезлиев
гл. ас. Ивайло Марков
ас. Димитър Н. Димитров
ас. Йонко Додев
инж. д-р Федя Маринова
инж. Христина Христова
инж. Екатерина Андонова
инж. Магдалена Златанова

инж. Васил Чакъров
докторант Мария Тодорова - 
Николова


