
 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

 

 

С Т Р А Т Е Г И Я 

 
ЗА НАУЧНО РАЗВИТИЕ НА 

 

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА 

 

 

Институтът за гората при Българската академия на науките (ИГ-БАН) провежда 

фундаментални и научно-приложни изследвания в горските екосистеми, които 

изпълняват ключова роля в околната среда и създава теоретична и научна основа за 

практически решения по отношение на лесовъдски системи за стопанисване, проучване 

и съхраняване на горски генетични ресурси, опазване на горите, защита от ерозия и 

наводнения, както и подпомагане формирането на политики и законодателство по 

опазване на горите и природата.  

Като Самостоятелно научно звено (СНЗ) към БАН, ИГ цели да провежда изследвания 

на високо научно ниво в полза на българското общество. Мисията на Институт за гората 

се базира на баланса между научни и практико-приложни изследвания, които допълват 

и развиват фундаменталните академични принципи.  

Настоящата „Стратегия“ очертава приоритетите и визията за развитието на ИГ-БАН за 

периода 2019 – 2023 г. При разработването на настоящия документ са взети предвид важни 

документи, каквито са Националната стратегия за развитие на научните изследвания в 

Република България 2017-2030, приета от Народното събрание през 2017 г., Стратегията за 

развитие на Българската академия на науките от 2018 г., Национална стратегия за опазване 

на биологичното разнообразие, Национален план за опазване на най-значимите влажни зони 

в България 2013-2023, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 

Република България 2014–2020 г. и др. 

 

Стратегията за развитие на ИГ ще бъде периодично актуализирана. 

 

1. Структура на ИГ-БАН 

Институт за гората е част от Българска академия на науките, чиито приоритети са 

свързани с провеждане на научни изследвания които да обслужват обществото и 

държавата, да развива и ползва устойчиво природните ресурси в България, да интегрира 

и развива научния потенциал и инфраструктура в Европейското пространство и да 

повишава качеството на живот на хората чрез иновации и интердисциплинарни 

изследвания. 



В сферата на устойчивото развитие ИГ допринася за интегриране на традиционните 

подходи и прилагането на иновативни методи при изучаване на процесите и 

функционирането на горските екосистеми в планински, полу-планински райони и в 

урбанизирани агломерации. В структурно отношение ИГ се състои от 4 секции (научно 

структурни звена): 

Лесовъдство и управление на горските ресурси 

Горска генетика, физиология и култури 

Горска екология 

Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна 

Специализирано звено „Екологични стационари и арборетум“ 

Чрез дейността си петте звена в ИГ допринасят за развитието на научните 

изследвания в следните приоритетни направления:  

- Лесовъдство и социално-икономически основи за устойчиво и 

многофункционално управление и ползване на горските ресурси; 

- Опазване и съхраняване на биологичното разнообразие и генетичните 

ресурси; 

- Структура, функциониране и адаптация на горските екосистеми към 

климатични промени и устойчивост в осигуряването на екосистемни услуги; 

- Наблюдение на тенденциите в изменението на климата и предлагане на мерки 

за преодоляване на негативните последици върху горите; 

- Осигуряване на мониторинг на състоянието на горските екосистеми на 

национално и Европейско ниво, разработване и прилагане на методи за борба 

с насекомни вредители и патогени; 

- Предлагане на подходи за ефективно използване на ресурсите, с фокус върху 

балансирано използване на биомасата за енергийни цели. 

 

2. Актуално състояние на фундаменталните и научно-приложни изследвания 

Научните изследвания и иновациите са от ключово значение за трансфера на 

знания в производството и прехода към икономика, основана на знанието. Натрупаните 

знания в отделните структурни звена подпомагат разработването на мерки и подходи за 

екологосъобразно и устойчиво  управление на горите, чрез които се намаляват или 

отстраняват негативни екологични последици, включително смекчаване на 

последствията от климатичните промени.  

В Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 

2030, ИГ подпомага развитието на науката на национално и Европейско ниво за 

превръщането й във фактор за развитието на икономиката, базирана на знанието и 

иновациите. Съществено място в дейността на ИГ заемат изследванията, които имат 

отношение към програмите за устойчиво развитие, рационално и ефективно използване 

на горските ресурси; повишаване конкурентноспособността на горската икономика; 

информационно, експертно и оперативно обслужване на българската държава и 
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общество, в частност на горския сектор и околната среда. Работи се и за качествено и 

конкурентноспособно обучение на специалисти и докторанти в тези сектори. ИГ 

провежда изследвания и по програмите за изучаване на климата и отражението върху 

горските екосистеми; интердисциплинарни изследвания за живата природа – горската 

флора и фауна; горските ресурси като възобновяем енергиен източник и оценка на 

състоянието на горите у нас и Европа.  

Институтът отчита резултати, свързани с проучване естествената динамика на 

горските екосистеми и възможности за екологосъобразното им стопанисване. Направена 

е оценка на структурата на нестопанисвани гори и е проучен възобновителния потенциал 

на старите гори в Защитени зони по Натура 2000, в комплекс с изготвен икономически 

анализ на мерките за опазване на гори във фаза на старост. Проучва се използването на 

дървесната зеленина за получаване на етерично масло от иглолистни видове като се има 

предвид суровината,  оставаща в сечищата, целогодишния добив и наличието на 

инсталации в страната. Проучват се възможностите за добив, преработка, съхраняване и 

приложение на биомасата от градски лесопаркове за производство на компост с цел 

подобряване плодородието на почвите. Стартирана е дейност по национална 

инвентаризация (НИ) на горите в България посредством анализ на въздушни снимки и 

замерване на опитни теренни площи. 

Провеждат се оценки на състоянието на новосъздадени култури за ускорен добив 

на растителна биомаса от клонове на топола, пауловния и акация и се събира дендро-

биометрична информация по отношение на растежа и капацитета на видовете за 

производство на енергийна биомаса. В ИГ е разработена методика за идентифициране и 

класификация на горими материали, която дава възможност за оценка на силата на 

въздействие на горските пожари върху екосистемите, с възможност за прогнозиране на 

посоката и скоростта на тяхното разпространение. ИГ е един от водещите центрове, в 

които се разработват подходи и методики за оценка и картиране на екосистемни услуги 

в чувствителни райони – високопланински, урбанизирани и полу-урбанизирани - чрез 

анализ на количествени индикатори, пространствени и времеви показатели.  

Провеждането на екологични проучвания е фокусирано върху структурно - 

функционалните особености на основни горски екосистеми при условия на климатични 

промени и антропогенни въздействия. Проучва се влиянието на промените в 

земеползването върху почвите в чувствителни планински райони и се провежда 

ежегодна инвентаризация на екосистеми в планинските зони. Изследва се динамиката на 

възобновителните процеси към горната граница на гората в условия на климатични 

промени чрез прилагане на дендрохронологичен анализ. Системата от хидротехнически 

съоръжения в поройните притоци на основни речни течения и ролята на горите и 

зелената инфраструктура за намаляване на ерозията и за минимизиране риска от 

наводнения са обект на дългосрочни проучвания. 

Изследват се абиотичните и биотични негативни въздействия върху горските 

екосистеми в условията на климатични промени и се провежда мониторинг върху 

здравословното състояние на горите, деградационните процеси и съхненето на видове в 

тях. Идентифицират се инвазивни видове насекоми и патогени по горскодървесната и 



паркова растителност и се дефинират природните лимитиращи фактори на популациите 

на стопански важни насекомни вредители и болести и разработване на биологични 

методи и интегрирани системи за борба с тях. Прилагат се лесовъдски методи за контрол 

на основните видове насекоми-ксилофаги, отговорни за съхненето на иглолистните 

култури в страната и се разработват стратегии за опазване на редки, уязвими и защитени 

безгръбначни и гръбначни животни.  

Тематиката на ИГ отговаря на националните и международни стратегически 

приоритети в областите екология, биоразнообразие и биологични ресурси, 

биотехнологии, енергийни източници. Обръща се особено внимание върху 

функционирането, опазването и възстановяването на горските екосистеми и техния 

ценен генетичен фонд, като основна съставна част от природата. Един от основните 

приоритети в стратегията за развитие на ИГ е привличане на млади хора, създаването на 

условия за успешна научна работа чрез осигуряване на съвременна материална база, 

възможности за използване на иновативни подходи в научните изследвания, 

организиране на обучителни семинари и осъществяване на контакти с водещи 

специалисти, обучение чрез провеждане на специализации, стажове и познавателни 

посещения във водещи европейски лаборатории в рамките на кратко- и средносрочни 

специализации по различни програми.  

Знанията за биоразнообразието, биоресурсите и екосистемите са от ключово 

значение за социално-икономическото развитие на Република България. Ползата за 

обществото е екологична - опазване на природата, икономическа - опазване и 

природосъобразно ползване на горските ресурси, оценка и регулиране на водните 

ресурси, внедряване на биологични методи и намаляване на средствата за борба с 

вредителите в горите и социална – подобряване благосъстоянието и качеството на живот 

на хората. Богатството на биологичното разнообразие и екосистемите изисква 

специфичен научен подход на изучаване, съобразен с различните физикогеографски, 

климатични и биогеографски условия на страната. 

Проектите в ИГ по гореотбелязаните направления се изпълняват съгласно 

разработените работни планове. Съществуват още много възможности за разширяване 

на работата по международни проекти със страните от ЕС и особено със съседните ни 

страни – Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция. За осъществяване на по-

ефективно международно сътрудничество са необходими постоянни и целенасочени 

усилия за формирането на екипи от специалисти, работещи в различни направления, за 

подготовка на международни колективи, за печелене на проекти, финансирани от 

Европейски фондове и други международни програми. 

Заключение. В последните години ИГ се утвърждава като национален център за 

иновативни и уникални научни изследвания в горските екосистеми – поставени са 

основите за развитие на нови направления като стопанисването на насажденията в 

селищните системи и биоикономика, които нямат аналог на национално ниво. 

Тематиката на института и приоритетите в изследователската работа са свързани с 

политиките и програмите на БАН и съответстват на националните и европейските 

стратегии и програми, насочени към изучаване и опазване на горските екосистеми, 



опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и природните ресурси, 

оценка на климатичните промени, усъвършенстване на научната инфраструктура, 

повишаване квалификацията на учените, развитие на научните мрежи и международното 

сътрудничество. Финансирането на изследователската дейност е подчинено на 

проектния принцип. Засилената публикационна активност и публикуването в 

реномирани международни научни издания е доказателство за качеството на научните 

изследвания и целим запазване на тази тенденция.  

Във връзка с приоритетите на Европа 2020, националните приоритети и приоритетите 

на БАН, визията на ИГ ще съблюдава тенденциите в развитието и ще отговаря в 

максимална степен на новите изисквания и насоки. ИГ ще продължи да дава пример за 

важната роля на наука, която работи в полза на обществото с видими резултати. 

3. Възможности и перспективи пред ИГ във връзка с фундаменталните и 

научно-приложни изследвания 

В отговор на изискванията на Националната стратегията за развитие на 

научните изследвания и очертаните приоритетни области в периода до 2020 г. и на  

Стратегическите направления и приоритети на научната политика на БАН, 

дейността на ИГ в следващите четири години ще бъде свързана с рамковите програми на 

Европейската комисия, програмата COST за сътрудничество в областта на науката и 

технологиите, Европейската пътна карта за научна инфраструктура, съвместните 

изследователски центрове и съвместните технологични инициативи, както и програмата 

„Хоризонт 2020“. На тази основа главните научни приоритетни области за ИГ до 2020 г. 

ще бъдат: енергия, енергийна ефективност: развитие на зелени и екотехнологии; здраве 

и качество на живота; биотехнологии; природно наследство; социално-икономическо 

развитие и управление. 

В отговор на Националната стратегия за развитие на горския сектор в 

Република България за периода 2013-2020 г. ИГ ще продължи да работи за постигане 

на дългосрочно и устойчиво управление на горския сектор и за поддържане на жизнени, 

продуктивни и многофункционални гори. Перспектива пред ИГ е (1) съхранението на 

биологичното разнообразие и генетичните ресурси; (2) разработване на зелени 

технологии за производство на биомаса; (3) устойчиво оползотворяване на недървесните 

горски продукти и осигуряване на качество на водните ресурси; (4) смекчаване на ефекта 

от промяната в климата в планинските територии; (5) оценка, картиране и 

остойностяване на екосистемни услуги от горите и зелената инфраструктура като 

гаранция за поддържането на здравословна околна среда и осигуряване на високо 

качество на живот на населението; (6) консултантска дейност за устойчиво 

многофункцонално стопанисване на горите от различни ползватели /в т.ч. частни 

горовладелци, ДГС, ДЛС, РДГ, ДГП, ИАГ,  и др./. 

С оглед предотвратяване на  негативните последици от изменението на климата 

върху водните ресурси и екосистемите, планираните дейности в ИГ следва да бъдат 

насочени към адаптиране на районите към промените в климата и опазване на 

екосистемите, в т.ч. оценка на икономическото въздействие от изменението на климата 



върху горските екосистеми; поддържане, възстановяване и изграждане на зелена 

инфраструктура; роля на горите при минимизиране риска от наводнения; защита на 

земите от ерозия и други деградационни процеси; превенция и защита от горски пожари. 

Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011—2020 цели да 

подпомогне ефективното прилагане на Конвенцията за биологично разнообразие и ИГ 

ще продължи да работи по-активно за постигане на Стратегически цели А, В, С и D. Със 

своята експертизата ИГ ще работи за опазване, поддържане и възстановяване на 

биологичното разнообразие като част от природния капитал за устойчиво развитие на 

регионите. ИГ ще планира дейности, свързани с развитие на мрежата от защитени 

територии и защитени зони по Натура 2000, като се участва по-активно в разработването 

и актуализирането на планове за управление на защитени територии и мониторинга на 

изпълнение на мерките, както и в разработването на планове за управление на защитени 

зони по Натура 2000 и предлагането на мерки. Перспектива пред ИГ са дейности, 

свързани с мониторинг за установяване на евентуални промени в състоянието или 

разпространението на природни местообитания и видове, с оглед предлагане на 

своевременни и адекватни мерки;  

Съществен акцент в работа на ИГ за периода 2019-2023 е въвеждането на 

концепцията за екосистемни услуги и тяхното устойчиво и социално ориентирано 

управление за баласирано и приоритетно пространствено устройство на териториите. 

Този бъдещ приоритет на ИГ е в пряка връзка с Национална концепция за 

пространствено развитие 2013 - 2025 г. и за координиране на секторните политики с 

цел допринасяне за безконфликтно управление и рационално оползотворяване на 

ресурсите в горите и в урбанизираните територии. 

България изостава по отношение на инвестициите в научно-изследователската и 

развойна дейност (НИРД) в сравнение с водещите световни икономики и в сравнение с 

много други държави от Централна и Източна Европа, които са членки на ЕС. Това 

неминуемо рефлектира сериозно върху възможностите за научна работа и върху 

качеството на научната продукция на ИГ.  

С оглед подобряване на възможностите пред научните кадри за повишаване 

качеството на фундаменталните и научно-приложни продукти ще бъдат 

използвани национални, Европейски и международни механизми и инструменти, 

осигуряващи пътя към високи постижения, а именно: 

- Активно включване на ИГ в конкурсите, обявени в рамките на ОП “Наука и 

образование за интелигентен растеж” и постигане целите на стратегия Европа 2020 и 

България 2020. Със своята уникална по рода си специфика ИГ може да кандидатства в 

по Приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие", за повишаване на 

качеството на научните изследвания и развитие на иновациите чрез участие в 

консорциуми, допълвайки ги в изпълнението на значими Европейски и национални 

приоритети и политики. ИГ е допустим и желан партньор в консорциуми по изграждане 

на центрове за върхови постижения, центрове за компетентност, научна инфраструктура 

и международно сътрудничество. Чрез своите разработки и научен потенциал ИГ може 



съществено да допринесе за въвеждане на иновационни подходи при повишаване 

конкурентоспособността на горското стопанство в съчетание с научно-обосновани 

знания, гарантиращи устойчивостта и опазването на Българската гора.  

Учените от ИГ ще продължат и през периода 2019-2023 да работят за изпълнение 

на Приоритетни оси 3, 4 и 5 към ОП „Околна среда“ 2014-2020 чрез кандидатстване по 

обявените конкурси. С цел постигане на високи приложения на научния капацитет в 

практиките и политиките на Национално и Европейско ниво, през 2018 г., ИГ ще 

продължи работата по Програма БГ03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, а в 

следващия програмен период ще участва активно в подготовката на разработки, 

финансирани по ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ в областите наука и околна среда. 

ИГ ще засили участието си при подготвяне на проекти за кандидатстване по 

осмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 

„Хоризонт 2020“, която ще продължи до 2020 г.  Висок е шанса за успех при 

кандидатстване по т.нар. “Twinning” проекти, където водещата организация е 

локализирана в страни от ЦИЕ и се изисква инициатива от изявени учени в институции 

с доказани високи научни постижения. 

ИГ може и трябва да предприеме по-активни действия за включване в 

подготовката на проекти по програми на Европейското териториално 

сътрудничество, финансирано от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 

Предвид факта, че екологията е приоритет от трансгранично, транснационално и 

междурегионално ниво, а ИГ има установени трайни сътрудничества и е желан партньор 

при изпълнение на проекти, през следващия период 2019-2023 усилията ще бъдат 

насочени и към включване на учени в Програмите за трансгранично сътрудничество 

България – Гърция, България – Румъния,  България - Република Македония, България – 

Сърбия по приоритети, свързани с насърчаване и подобряване на съвместното опазване 

и управление на природните и културни ресурси, както и с предотвратяване на природни 

и технологични рискове и с укрепване на връзките между градските и селските райони. 

Екипи от ИГ ще продължат да кандидатстват по обявените конкурси към Фонд 

„Научни изследвания” (ФНИ) за допълнително финансово обезпечаване на проекти, 

разработки и демонстрационни дейности в определените от Фонда научни направления, 

с фокус върху „Фундаменталните научни изследвания“, „Двустранно сътрудничество“, 

„Млади учени“, „Научна периодика“. 

Ще се използват възможностите, които предоставят МОН и Българска 

академия на науките за младите учени и докторантите.  

4. Насоки и мерки 

Прави сериозно впечатление, че силните страни и възможностите пред ИГ са 

много повече от временните слабости към днешната ситуация. Устойчив, адекватен 

и целенасочен метод на управление би дал устойчиви резултати в средносрочен план. 

Необходимо е всеки ангажимент по проект или изследване уместно да отговаря на 

изискването за устойчивост. Успешните проекти дават възможност за разкриване на 



позиции за докторанти, специализанти, учени и технически персонал, което спомага 

изграждането на капацитет за научна работа в необходими приоритетни направления.  

Конкретните мерки в управлението включват: 

- повишена информираност на научния екип и младите учени за възможностите, 

които се предоставят за провеждане на изследвания; 

- стимулиране на интердисциплинните изследвания и колективните разработки; 

- повишаване качеството на научните продукти; 

- подпомагане популяризирането на научните продукти на национално и 

Европейско ниво; 

- акредитиране на нови докторантски програми; 

- стимулиране включването на млади учени в разработването на проекти; 

- стимулиране на хабилитираните учени да подготвят докторанти; 

- изграждане на капацитет за научна работа чрез обучение в различни форми на 

докторанти; 

- въвеждане на актуални методики за работа и обучение на персонала. 

5. Сътрудничество, мрежи, взаимодействие и партньорства с други 

организации – гаранция за устойчивост  

За осигуряване на бъдеща стабилност и устойчивост на ИГ е необходимо да се 

укрепят партньорствата на всички нива. Чрез подобряване на партньорството ще се 

засили интереса на правителствените, обществени и икономически сектори към работата 

на ИГ в средносрочен план.  

По-специално за периода 2019-2023 г. е необходимо да се: 

(a) популяризира, че ИГ чрез своя капацитет допринася за устойчивото развитие на 

горския сектор у нас и в Европа; 

(b) насърчат обединените действия и съгласуваността в изпълнението на задачи, 

проекти и програми с участието на ИГ. 

Разширяването и засилването на сътрудничеството с основните и/или 

потенциални потребители на научния продукт на ИГ като: Изпълнителна агенция по 

горите (ИАГ) и нейните регионални структури (РДГ), Държавните горски и ловни 

стопанства (ДГС, ДЛС), Държавни предприятия (ДГП), Министерство на образованието 

и науката (МОН), Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Национална служба 

за растителна защита (НСЗР); Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и 

неговите регионални структури (РИОСВ), Изпълнителна агенция по околна среда 

(ИАОС), Дирекции на националните паркове (НП), Басейнови дирекции (БД), 

Министерство на икономиката; Министерство на енергетиката, стопански субекти, 

свързани с проблемите на горите и околната среда, се отчита като възможност за 

подобряване на условията за провеждане на научна работа и за успешна реализация на 

научните продукти.  

ИГ ще продължи да оказва методична и експертна помощ в дейността на местните 

държавни органи/институции; областни и общински власти; ВУЗ, българските училища, 



както и на редица неправителствени организации. За периода 2019-2023, ИГ ще 

разширява сътрудничеството и изграждането на научни мрежи както на национално, така 

и на международно равнище. Ще продължи сътрудничеството с Висши учебни заведения 

(ЛТУ, ХТМУ, СУ „Кл.Охридски”, УАСГ, Аграрен университет – Пловдив, Бургаски 

университет „Проф. д-р Ас. Златаров” и др.); Институти на Селскостопанска академия 

(ИПАЗР „Н.Пушкаров”, Институт по аграрна икономика и др.); Институти на БАН 

(ИБЕИ, Национален природонаучен музей, И-т по физиология на растенията и генетика, 

И-т по системни анализи и роботика, Геологически институт, НИГГГ, НИМХ и др.); 

Лесозащитни станции – София, Пловдив и Варна; Семеконтролни станции  - София и 

Пловдив. Връзката между науката, бизнеса и обществото ще бъде осъществена 

посредством сътрудничество с МИГ, НПО, МСП. Такова сътрудничество ще допринесе 

за повишаване на конкурентноспособността както на горскостопанската наука и 

практика, така и за по-добра информираност на населението за ролята на науката в 21 

век.  

Ще се оценява високо инициативността на учените от ИГ за участие в проекти по 

програмата COST на ЕС, които гарантират по-големи възможности за установяване на 

партньорства между институциите за научно-технологичен прогрес. Чрез програма 

COST се дава уникалната възможност да се изграждат научни мрежи, чрез които да се 

решават актуални проблеми и е много добър старт за изграждане и участие в други 

Европейски инициативи. 

Проектите по ЕБР при БАН не носят финансови средства за Института, но са 

добра база за създаване и поддържане на контакти, за разработване на съвместни 

публикации в списания с по-висок импакт фактор (IF) или импакт ранг (SJR), за трансфер 

на знания, повишаване квалификацията на младите специалисти. Често такива проекти 

спомагат за формирането на идеи и колективи за съвместни международни проекти с 

външно финансиране. ИГ-БАН има добра традиция в изпълнението на тези проекти, 

която ще бъде продължена и през периода 2019-2023. 

Свидетелство за авторитета и признанието на учените от ИГ е участието им в 

ръководството и работата на национални комитети, научни и специализирани съвети, 

международни научни организации, неправителствени сдружения, научни журита и др. 

Членството в международни организации е един от способите за достъп до световно 

знание и работа с най-прецизни и последно поколение съоръжения. Участието ни в 

международни структури и експериментални проекти, освен че е знак за престижно 

научно признание, дава възможност за обмен на знания, създаване и участие в 

интернационални мрежи, натрупване на изследователски и управленски опит, ползване 

на уникална изследователска инфраструктура, бази данни и други изследователски 

източници.  

Предвид изложеното ще бъде поддържано членството и участието на ИГ в: 

Европейски горски институт (EFI); Междуправителствена платформа по 

биоразнообразие и екосистемни услуги (IPBES); Партньорство по екосистемни услуги 

(ESP); Национален комитет за България в IUFRO; Националния комитет на 

Международната програма на ЮНЕСКО “Човек и биосфера” (MAB); Mountain research 



initiative (MRI); Long-term ecological research LTER и International long-term ecological 

research ILTER; Съюз на учените в България; Съюз на лесовъдите в България; ФНТС – 

НТС “Лесотехника”; Национален екологичен клуб; Консултативен съвет на фонд 

"Земеделие"; Консултативно-експертен съвет по лечебни растения към МОСВ; 

Национален научно-координационен съвет по биологичното разнообразие към МОСВ; 

Интернационална компания по мениджмънт и сервиз; Българско почвоведско 

дружество; Комисии и Експертни групи към НАОА; НЕК по селскостопански науки към 

ФНИ; Българското дружество по хумусни вещества; Национална комисия по 

лесозащита; Национален ловен съвет към МЗГ - ИАГ; Консултативен съвет на СЛРБ;  

Society for medicinal plant research; International Humic Science Society; International Union 

of Soil Science; European Society for Soil Conservation; External member of the Scientific 

Committee in the Institute of Forest Ecology of the Slovak Academy of sciences, Zvolen; 

American Biographical Institute; DMCSEE International Steering Committee, Ljubljana, 

Slovenia;  The Committee on science and technology CST/UNCCD . За финансово 

подпомагане на членството в мрежите ще се кандидатства чрез БАН в съответствие с т.7 

от Правилник за набиране и разходване на средства в партида "Развитие".  

Основавайки се на значимостта от изграждането на мрежи за устойчиво развитие 

на науката ще се акцентира върху инициативата за установяване на изследователски 

програми и засилване на сътрудничество на ИГ със страни извън ЕС при изграждането 

на значими научни инфраструктури и поощряване на трансфера на знания и опит. 

Основните насоки (политиката) на международното сътрудничество на Института са за 

по-активно участие в международни проекти по Хоризонт 2020, в проекти финансирани 

от други европейски и международни програми и фондове, сключване на двустранни 

договори със сродни институти от Европа, увеличаване на проектите по ЕБР, нови 

договори по програмата Еразъм+, както и активно участие в COST програмите и 

Международните научни мрежи.  

Към момента ИГ-БАН е стартирал създаването и развитието на сътрудничество 

на различни нива, като тази тенденция може да бъде превърната в практика със силна 

успеваемост в краткосрочен план. Не трябва да се забравя, че това ще доведе и до 

значително подобряване на финансовото състояние на Института. Ще се засили фокуса 

върху формирането на вътрешни интердисциплинарни екипи на ниво институт за 

създаването на сътрудничества, което ще мотивира както рутинните специалисти, така и 

младите учени в ИГ. И за в бъдеще ще се разчита на високия престиж на института, 

личните професионални контакти и специализираните дискусии на тази тема. Това 

несъмнено може да повлияе силно за изграждане капацитет при настоящи и бъдещи 

инициативи. 

6. Материално – техническа база (МТБ) на ИГ - актуално състояние и 

перпективи за периода 2019-2023 г. 

Понастоящем ИГ разполага със следната материално – техническа база: 

a) Инфраструктура 

b) Сграден фонд   



- Работни кабинети (персонал в 4 научни секции, административен и финансово-

счетоводни отдели), специализирани научни лаборатории (лаборатория по 

тъканни култури; лаборатории по генетични изследвания; лаборатория по 

физиология на растенията; лаборатория по микробиология на почвите; 

лаборатории по горско почвознание и екологични изследвания; лаборатория за 

дендрохронологичен анализ; лаборатория за изследване работата на горските 

машини; лаборатория по специални ползвания; лаборатории по фитопатология, 

ентомология и ловна фауна), информационно-издателски център с библиотека. 

- Опитни бази: По залесяване и борба с ерозията – гр. Сандански; По буковите гори  

– гр. Етрополе; По иглолистните гори  – гр. Велинград; По иглолистните гори -  

с. Говедарци 

- Биоекологични стационари: „В. Серафимов” – ДГС Якоруда; Парангалица – НП 

Рила; Говедарци – ДГС Самоков; Игралище – ДГС Струмяни; Габра – ДГС Елин 

Пелин; Ясенково – ДГС Шумен; Балканец – ДГС Троян 

c) Дендрариум 

d) Вегетационни къщи – оранжерии 

e) Специализирана апаратура и транспорт 

В периода 2019-2023 година ще бъдат положени усилия за подобряване на научната 

инфраструктура, дооборудване на съществуващите лаборатории с по-съвременна 

техника, апаратура и консумативи. Ще бъде направен анализ на данните от 

инвентаризацията и ще бъдат предприети мерки за усвояване на потенциала на 

лабораториите в ИГ. В бъдеще ще се обърне сериозно внимание за експлоатацията и 

поддържането на научната инфраструктура и транспортните средства за теренни и 

лабораторни изследвания. Предвижда се осъвременяване на методичните подходи, 

свързано с преквалификация и обучение на административния и техническия персонал. 

Ще се търсят начини за набавяне на научна инфраструктура чрез частичното заплащане 

или дарение на „използвано” оборудване и апаратура. Ще се разгледа и възможността за 

включване на стационари на ИГ в международни мрежи за дългогодишни наблюдения в 

горите и дооборудването им със съвременна сертифицирана апаратура.  

По-голяма част от техническата инфраструктура на ИГ е амортизирана и остарява 

и се нуждае от допълване, обновяване и модернизация. По проекта за изграждане на 

Национален център за върхови научни постижения (CEBDER), в областта на 

биоразнообразието и екосистемните изследвания, в ИГ се създаде модерна лаборатория, 

оборудвана с апарат за индукционно-свързана плазмена атомно емисионна 

спектрометрия (ICP-AES). Спектрометърът е комплектуван със система за 

пробоподготовка, микровълнова пещ (MARS Xpressр), която разкрива още по-големи 

възможности за качествени изследвания. Лабораторията има възможност за определяне 

на елементния състав и замърсителите в почви, растителност, води и въздух на горски и 

други екосистеми и ще заработи с по-висока ефективност.   



Перспективите за развитие и подобряване на МТБ са пряко обвързани с 

подобряване на условията на труд. Конкретни действия ще бъдат предприети за ремонт 

и обслужване на сградния фонд, за подобряване състоянието на пътната инфраструктура 

на територията на ИГ, прилагане на мерки за енергийна ефективност, подобряване 

състоянието на парковата растителност, повишаване ефективността на разсадниковите 

площи и вегетационните къщи; ремонтни дейности на работни кабинети и обслужващи 

помещения. Ще бъдат обсъдени възможностите за финансиране реновирането на 

конферентните зали, с оглед осигуряване на необходимите условия за провеждане на 

научни конференции, обучителни и квалификационни семинари и обществени 

мероприятия.  

Следва да се отбележи, че е удачно реновирането или подмяната да бъдат 

направени предимно по проекти. Актуализирането на МТБ би дало авангардно 

предимство в средносрочен и дългосрочен план. В никакъв случай не трябва да се 

пропускат процедурите по поддръжка, тарифиране, сезонно консервиране на 

деликатните инструменти и устройства.  

Мотивацията на служителите е пряко свързана с условията на труд, особено през 

зимния сезон. В следващите години ще се търсят ефективни решения на проблеми, 

свързани с отоплението, електификацията и преноса на електическа енергия, с 

енергийната ефективност на сградата, с други нормативни казуси, с подобряване 

системата за контрол на достъпа и работното време, с охрана на имуществото и сградите 

и др. 

7. Публикационна дейност и популяризиране на научните резултати 

Институтът издава две тематично специализирани реферирани издания - Наука за 

гората и Silva balcanica. Издателската дейност може да бъде подпомогната чрез 

спечелване на конкурси за финансиране на периодика, в които ИГ участва и ще участва 

активно и чрез спонсориране от заинтересовани организации. Научните материали ще 

бъдат достъпни за широката общественост посредством регулярното им публикуване на 

интернет страницата на института. За повишаване на качеството на списанията  е 

необходимо да се следва очертаната визия и да се провокира увеличаване на 

цитиранията. Предвид значимостта на списание Silva balcanica, целта е то да достигне 

ниво за Impact Factor. 

Съществена дейност на ИГ ще бъде разпространението на информация за текущите 

дейности посредством трансфер на знания до различни целеви групи и до крайните 

ползватели. По отношение разпространението на резултатите ще бъде приложен  

комплект от модели на комуникация и разпространение с цел постигане на широка 

обществена популярност на ИГ. Конкретни мерки в това отношение са: актуализиране и 

подобряване на интернет страница на института, издаване на годишен информационен 

бюлетин – достъпен до всички партньори, прес-съобщения, популярни публикации, 

брошури, визитки и др.  

По отношение публикационната дейност на учените в ИГ ще се цели повишаване 

на качеството на научната продукция, изразяващо се в по-голям брой статии в списания 



с импакт-фактор или open-access списания. За постигане на тази цел ще се търсят 

възможности за финансиране на редакторска дейност и техническо оформление на 

подготвени материали.  

Активността в организирането и съ-организирането на събития и форуми, с 

участието на заинтересовани страни, остава приоритет и в следващите пет години. Тези 

събития включват както строго научни, така и социално значими конференции по 

проекти, работни срещи, обучителни курсове и семинари, научни семинари с постери и 

други. За стимулиране на участието на млади учени и докторанти ще продължават да се 

търсят възможности за финансово подпомагане при техническото изпълнение на 

материалите им.  

 

8. Кадрова политика 

Плановата численост на Институт за гората към 10.10.2018 г. е 72 служители, а 

заетите щатни бройки в Институт за гората към същата дата са 65. Към настоящия 

момент: 21 са хабилитирани учени, 15 нехабилитирани учени, специалисти с висше 

образование – 16,  със средно професионално – 4, със средно – 3 и друг персонал – 6. От 

учените 27 притежават образователната и научна степен “доктор” и 5 са “доктор на 

науките”. Разпределението на учените по квалификация (академични длъжности) е както 

следва: 6 професори, 15 доценти, 10 гл. асистенти и 5 асистенти. Съгласно изискванията 

на НСИ работещите в Института са: изследователски персонал – 36.  

Възрастовата структура към 10.10.2018 г. на хабилитираните и нехабилитираните 

учени е както следва: от 26 до 30 г. – 0;  от 31 до 35 – 5; от 36 до 40 г. -  1;  от 41 до 45 г. 

– 9;  от 46 до 50 г – 5; от 51 до 55 г. – 1;  от 56 до 60 г. – 4;  от 61 до 65 г. – 5;  над 65 г – 

6.  

През 2017 и 2018 г. бяха проведени седем конкурса по ЗРАСРБ – 5 за главен 

ассистент и 2 за „доцент”. През 2017-2018 г. има 5 новоназначени млади учени. 

Балансът на възрастовите групи в последните години е подобрен, а научният и 

технически персонал се характеризира с добър потенциал и възможности за 

самостоятелно изпълнение на значими проекти, който при необходимата 

мотивация може да бъде превърнат в реален капацитет. Броят на младите учени се 

увеличава и тази тенденция ще се запази и в следващите години. Вниманието на 

ръководството на ИГ ще продължи да работи за привличане на млади специалисти, 

подготовка на докторанти и млади учени, стимулиране на кариерното израстване 

на научния персонал. За успешно привличане на докторанти и млади учени трябва 

постоянно да се подобрява научно изследователската апаратура и достъпа до 

информационни продукти. Засилването на сътрудничеството не само с университетите, 

но и с министерствата, агенциите, държавните горски стопанства и реалния горски 

бизнес ще спомогне за това. Ще се въведе електронна справка за докторантите в ИГ, от 

която да може да се проследява тяхното развитие във времето на база представените 

тримесечни отчети. Ще се предоставят повече възможности за публични изяви и за 



активен обмен на знания и опит с изявени експерти у нас и в чужбина. Ще се стимулира 

навременна защита на дисертационните работи. 

Техническият и административен персонал ще бъде ангажиран и с обслужването 

на специфичните дейности по бъдещи проекти, което е свързано с изграждане на 

капацитет. Ще бъдат положени усилия за синхронизиране работата между отделните 

звена на администрацията, с цел подобряване на тяхната работа. За по-висока 

ефективност на работата ще бъде оптимизирана организацията на труда по отношение 

на техническия и административния персонал.  

 Израстването на научните кадри ще бъде съобразено с цялостната визия за 

развитие на научните направления в ИГ, необходимостта от персонал с определени 

квалификации и научно звание, постигнати резултати и приноси. Ще се засилят ролята 

и отговорностите на ръководителите на секции, както при обосновката, така и при  

подбора и развитието на научните кадри. С цел осигуряване на работата по значими 

направления и предвид възрастовата структура на кадровия състав ще бъдат използвани 

законовите възможности за съхранение на ерудирания и активен хабилитиран състав. 

Чрез усъвършенствуване на системата за вътрешна атестация на учените и 

техническия персонал в ИГ, обвързана със системата SONIX, ще се обезпечи коректната 

оценка на резултатите от работата на служителите и кариерното им израстване и 

развитие.  

9. Управленска структура  

Управленски методи и подходи в ИГ-БАН няма да се отклоняват от традициите, 

принципите и установените нормативи и норми и ще се насочват към подобряване на 

ефективността и резултатността. Ще се съблюдава спазването на йерархията, целите, 

репутацията и професионалната етика на всички нива. По секции се предвижда ясно 

конкретизиране на задачите и времето за тяхното изпълнение, количествената и 

качествената оценка на проекти, екипи, служители. Като основно предизвикателство 

пред управлението за периода 2019-2023 г. може да се посочи дисциплината, 

ангажираността, отчетността и мотивацията на персонала.  

Ще бъде анализирана помощната и обслужваща дейност в ИГ и ще се търсят 

решения за по-ефективна дейност в интерес на реализиране на научните задачи и целите 

на ИГ.  

Ще се провеждат регулярни дискусии, срещи и съвещания на Ръководството с 

ръководителите на секции. Ролята на т.н. „Директорски съвет“ е оперативно-помощна за 

работата на Директора. Ролята на този орган ще бъде оптимизирана в значителна степен 

за провеждане на ефективно управление на главните дейности в Института. 

Решения ще се вземат от Научния съвет на ИГ по предложение на Директора, 

съгласно Устава на БАН.  

Директорът и ръководният екип на ИГ, заедно с ръководителите на секции и 

администрацията, ще организират и подпомагат цялостното функциониране на 



института, за да могат идейните проекти да бъдат конкурентноспособни, а научните и 

научно-приложните разработки да се провеждат с възможно по-висока ефективност. 

10. Бюджет на ИГ-БАН  

Като бюджетна институция ИГ-БАН ще запази основните източници на приходи 

и през следващите години – бюджетна субсидия и собствени приходи от отчисления от 

проекти. Утвърждаването на политика на участие на ИГ като базова организация и водещ 

партньор в проектите с външно финансиране е от изключително важно значение за 

осигуряване на приходи както за непосредствена научна дейност, така и за подобряване 

на инфраструктурата. 

 

План за действие през 2019 г. 
за реализация на Стратегия за развитие на Институт за гората - БАН за периода 2019-

2023 г. 

 

1. Полагане на усилия за повишаване на бюджетната субсидия с оглед увеличаване 

възнагражденията на научния и научно-помощния персонал и преодоляване на 

тенденцията за напускане на квалифицирани специалисти. Отговорници: Директор, 

представители в Общото събрание  

2. Привеждане на диференциалната компонента в заплатите на научния състав в 

съответствие с резултатите от атестирането през 2018 г. Отговорници: Директор, Научен 

съвет, администрация  

3. Насърчаване на учените за кандидатстване с проектни предложения с външно 

финансиране. Отговорници: Директор, ръководители на отдели  

4. Разширяване на интегративните връзки на ИГ със сродни европейски институции и 

консорциуми (EFI, ICP Forests) с оглед постигане на повече възможности за финансиране 

от Европейската комисия. Отговорници: Директор, Научен секретар 

5. Заявяване на поне 5 нови места за докторанти и привличане на кандидати. 

Отговорници: Директор, Научен секретар, ръководители на секции  

6. Актуализиране на системата за атестиране с оглед актуализираните критерии за 

разпределяне на бюджетната субсидия на БАН по Компонента 2. Отговорници: 

Директор, Научен съвет  

7. Приемане на нов Правилник за проектите с външно финансиране. Отговорници: 

Директор, Научен съвет  

8. Съблюдаване на Стратегия на ИГ за връзки с обществеността. Отговорници: Директор, 

Зам. директор, Научен съвет  

9. Организиране на поне едно популяризиращо мероприятие, насочено към средствата за 

масова информация и обществото, за запознаване с дейността на института. 

Отговорници: Директор, Зам. директор, Научен секретар.  



10. Сътрудничество с БАН за осигуряване на организационна, правна и финансова 

подкрепа при кандидатстване за проекти с европейско финансиране.  

 


