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ИНСТИТУТА ЗА ГОРАТА В ПЕРИОДА 1976-1994 г.1
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Началото на институциолизирана горска изследователска дей-
ност започва със създаването на Службата по горското опитно дело 
(СГОД) на 01.12.1928 г., работеща за „... всестранно изучаване на 
природните и стопански условия на Българския лес с оглед на меро-
приятията за рационално стопанисване и използване, за постоянно 
научно подпомагане на цялостното и непрекъснато развитие на на-
шето горско стопанство“ (Правилник за СГОД, 1932).

Първите 16 г. след откриването на СГОД са били години на 
търсене на верния път за конкретизиране на изследванията, за съз-
даване на кадри и материална база. Било е време за организиране и 
оцеляване на горското опитно дело в България (К е р е н с к и, 1988). 
Тематиката на научните изследвания постепенно се задълбочава и 
разширява. Първите планове са били лично дело на директора на 
Службата Тома Захариев (1928-1940 г.). Те са широкообхватни и несъ-
образени с възможностите на изследователите, а финансовите сред-
ства, отпускани за тяхното реализиране – недостатъчни (Ц а к о в, 
2004).

През 50-те години се разработват тематични планове по пред-
лагани от научните работници задачи, групирани в научно-изследова-
телски направления на секционен принцип, с по-голяма практическа 
насоченост.

От средата на 70-те години се използва програмно-целевият 
принцип, който е в съзвучие с нарасналите изисквания,  натрупания 
наш и международен опит в научните изследвания. Това налага на-
учният план от многотематичен (13-16 проблема) през 1967 г. да се 
намали до 8-9 проблема през 1968-1975 г. След повторното организа-
ционно завръщане на Института в Българската академия на науките 
(01.03.1976 г.), тематиката се обобщава в по-стегнат и целенасочен 
трипроблемен план (Г а р е л к о в, 1980), свързан с:

1 Статията е продължение на публикации, хронологично свързани с Историята на 
Института за гората
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1. Екология, биология и възпроизводство на горските ресурси;
2. Ефективно и рационално използване на дървесните ресурси;
3. Опазване, защита и възстановяване на природната среда.
С тази промяна се търси целенасочено решаване на проблеми-

те, свързани с повишаване на биологичната продуктивност и по-
добряване на средообразуващите функции на горските екосистеми 
(М ат е е в, 1988).

Макар бавно и трудно, материалната база постепенно се осъ-
временява и обогатява. Закупен е Еклундов апарат за дендрохроно-
логични изследвания, атомно-абсорбционна система за почвени и еко-
логични изследвания, първите компютърни конфигурации. Оборудват 
се фитостатни помещения, създават се нови лаборатории по 
Микробиология, Термодинамика, Тъканни култури, Ловна фауна.

В този период започват фундаментални изследвания, свързани с 
функциониране на горите при еталонни и утежнени условия (ст.н.с. 
Емил Прокопиев; ст.н.с. І ст. Иван Раев; н.с. Дамян Шипковенски и 
н.с. Рая Гатева). Разкриват се някои физиологични, генетични и ци-
тологични особености на дървесните видове (ст.н.с. Иван Шипчанов, 
ст.н.с. І ст. Цвета Найденова, проф. Александър Александров, ст.н.с. 
І ст. Димитър Велков, ст.н.с. І ст. Михаил Петров, ст.н.с. І ст. 
Пенчо Ганчев, ст.н.с. Лалка Площакова и ст.н.с. І ст. Иван Маринов). 
Проблемите на изкуствените горски екосистеми са били в полезре-
нието на ст.н.с. І ст. Коста Костов, ст.н.с. Борис Атанасов, ст.н.с. 
Тодор Дакев. Нуждите от ново устройство и прогнозиране на ди-
намиката на горските ресурси разширяват тематиката на изслед-
ване на проф. Симеон Недялков, ст.н.с. І ст. Кръстан Кръстанов, 
ст.н.с. І ст. Пейо Беляков, ст.н.с. І ст. Петър Костов, ст.н.с. І ст. 
Ангел Баев, ст.н.с. Здравко Василев. Биологията на гората, нейното 
стопанисване и възпроизводство продължава да се изучава от проф. 
Марин Маринов, ст.н.с. Иван Желев и ст.н.с. Венцислав Факиров. 
Проучванията в областта на горско почвознание, борбата с ерози-
ята, горската типология се свързват трайно с имената на проф. 
Данаил Гарелков, ст.н.с. І ст. Здравец Наумов, ст.н.с. Ангел Георгиев, 
ст.н.с. Станчо Керенски, ст.н.с. Румен Миланов и ст.н.с. Атанас 
Мандев, ст.н.с. І ст. Георги Антонов.

Едни от последните публикации на акад. Борис Стефанов са 
посветени на флористичните му изследвания – Flora cubensis selecta 
(Ст е ф а н о в, Н а й д е н о в а, 1974), систематичен указател на дър-
весните видове и храсти, диворастящи и отглеждани в България 
(Ст е ф а н о в, К о ц е в а, 1975), за тополата в България (Ст е ф а н о в, 
А л е к с а н д р о в, 1979).  

Техниката и подобрените технологии при възпроизводството 
и ползването на дървесните ресурси чрез създаване на прототип-
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ни модели, използването им в практиката ( у нас и в чужбина) са 
били приоритетни за ст.н.с. І ст. Васил Василев, ст.н.с. І ст. Тодор 
Маринов, проф. Антон Матеев, ст.н.с. Димитър Кушлев, ст.н.с. 
Васил Н. Василев. Тематиката на секция „Биология, възстановяване 
и ползване на страничните горски продукти“, на специалните ползи 
от горите и дървесинознанието е дело на ст.н.с. І ст. Диню Коев, 
ст.н.с. І ст. Крум Калудин, ст.н.с. Димитър Радков, ст.н.с. Кирил 
Рангелов, ст.н.с. Христо Стойков.

Първите експериментални изследвания, насочени към термоди-
намиката и първичната продуктивност на горските екосистеми и 
индивидуалната изменчивост на дървесните видове се провеждат от 
доц. Желез Дончев и ст.н.с. І ст. Роман Флоров.

Съществен дял в опазването на горите от вредители и болести 
в разработването на интегрирани методи за борба имат учените: 
ст.н.с. Марин Керемидчиев, ст.н.с. Пенка Цанова, ст.н.с. Боян Роснев, 
ст.н.с. Георги Цанков (БАН, 1978).

Значими са проучванията, свързани с бонитиране 
местообитанията на дивеча (ст.н.с. Петър Петров), с екологията, 
биологията, стопанисването на ловната фауна и птиците (ст.н.с. 
Петър Драгоев, ст.н.с. Димитър Пенев).

В този период акад. Мако Даков, съвместно с учени от 
Института и БАН, разработва проблеми, свързани с повишаване 
на горната граница на гората, превръщането на издънковите гори 
в семенни при по-висок турнус, изучава и динамиката на горските 
ресурси, екологизацията на общественото производство.

Така за 10-15 г. тематиката и научните разработки на 
Института за гората преминават на един по-висш етап на разви-
тие. Разширява се колективното и комплексно проучване на горски-
те екосистеми, подобряват се методите за изследване, постигат се 
значими резултати. Решават се  както фундаментални, така и прак-
тически въпроси. Популяризират се научните разработки не само у 
нас, но и в чужбина. Засилва се публикационната дейност на учените. 
За периода 1975-1988 г. у нас и в чужбина са публикувани 1994 научни 
статии и доклади, монографии, учебни наръчници и справочници – 108 
(Керенски, 1988). За периода 1988-1993 г. (по данни от Алманаха на 
Института за гората от 1993 г.) научната продукция  е в обем 780 
статии, като значителна част от тях са публикувани в чужбина и 
на международни форуми.

В този период е доуточнена и разработена класификацията на 
типовете гори. Усъвършенствани са методите за реконструкция на 
малоценните и нископродуктивни гори, за отглеждане на младите 
насаждения.
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Създадени са основите за водене на изборно стопанство у нас. 
Изучени са свойствата и генезиса на основните типове и подтипове 
горски почви. Определен е бъдещият състав на горите по горско-
растителни пояси и подпояси. Разкрита е генетико-селекционната 
структура на популациите при главните ни дървесни видове (смърч, 
зимен дъб, бук, ясен, черен бор и др.). Усъвършенствани са методите 
за безотпадни технологии при сечта и извоза на основата на съвре-
менни леки въжени линии и трактори. Разработени са биологични 
методи за увеличаване добива на смола, стандарти за дървесните 
материали. 

Установено е микроелементното съдържание в листата на ня-
кои иглолистни видове. Завършена е по-голямата част от съвре-
менната нормативно-справочна таксационна база. Създадени са нови 
методи за лесоустройство и ловоустройство на дивеча и ловната 
фауна. Установени са закономерностите при формиране оттока по 
стъблата и интерцепцията. Разработени са математически модели 
за оптимално управление и ползване на горските ресурси. Проучена е 
степента на увреждане на горските екосистеми от промишленото 
замърсяване, екологията и биологията на основните насекомни вре-
дители, причините за съхнене на елата, боровите култури, дъбовете 
и кестена. Създадена е мониторингова мрежа за регулярна оценка 
на настъпващите промени в горите в резултат на климатични и 
антропогенни въздействия. Изследвани са ерозионните процеси и ро-
лята на растителността за спиране и овладяването им.

През разглеждания период (1976-1994) се активизират съвмест-
ните изследвания с преподаватели от ВЛТИ/ЛТУ и учени от БАН. 
Сътрудници от Института за гората са канени като хонорувани 
преподаватели в ЛТУ по редица дисциплини – Марин Маринов, Дамян 
Шипковенски, Александър Александров, Иван Раев, Боян Роснев, 
Станчо Керенски, Васил Димитров, Димитър Кушлев, Димитър 
Коларов, Христо Стойков, Иван Маринов, Христо Цаков, Богдан 
Богданов, Иван Ц. Маринов, Пламен Мирчев, Николина Цветкова, 
Динко Овчаров, Григор Григоров, Груд Попов, Георги Георгиев и др.

До 1979 г. Научният съвет на Института е присъждал науч-
ните звания ст.н.с. І и ІІ степен и научните степени „Доктор на 
селскостопанските науки“ и „Кандидат на селскостопанските нау-
ки“. След създаването на Специализирания научен съвет по „Горско 
стопанство и озеленяване“ при Висшата атестационна комисия към 
МС през 1979 г. Научният съвет присъжда само научни звания.

Към началото на 1988 г. в Института за гората са работили 87 
учени, 115 технически сътрудници, 32 административно-управленски 
персонал или общо 234 служители. Институтът е имал 12 научни 
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секции, 2 лаборатории с ранг на секция, 4 опитни бази и 2 опитни 
станции (Керенски, 1988).

От 1966 до 1994 г. Директори на Института са били проф. 
Марин Маринов (1966-1986 г.); проф. Антон Матеев от 1986-1989 г.; 
проф. Александър  Александров от 1989-1993 г. и проф. Петко Петков 
– и.д. 1993-1994 г. Научен секретар на Института от 1975 до 1987 
г. е проф. Данаил Гарелков, а от 1987 до 1994 г. ст.н.с. І ст. Боян 
Роснев.

Проф. Антон Матеев (1969–1986 г.), проф. Александър 
Александров (1986–1988 г.) и проф. Васил Д. Василев (1989-1993 г.) са 
били заместник-директори на Института.

В заключение можем да обобщим, че периодът 1976-1994 г. е 
време за промяна на тематиката, за фундаментални комплексни из-
следвания, експертизи и научни разработки, ползвани от горскосто-
панската ни практика и академична наука, период на зрелост и пло-
дотворно развитие на науката за гората в края на ХХ век.
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( S umm a r y )

Scientific investigations of Forest Research Institute after 01.03.1976 
(returning to  Bulgarian Academy of Sciences system) were related to ecolo-
gy, protection, regeneration and rational usage of forest resources. Solutions 
for increasing of biological productivity and media formation functions of 
forest ecosystems were searched. The contribution of scientists towards pop-
ularisation of scientific developments not only in our country but internation-
ally was followed. 

This period 1976-1994 is the period of maturity, period of forest sci-
ence development in Bulgaria. 


