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жиВОт и науЧна деЙнОст  
на ПрОФ. марин димитрОВ маринОВ

(1921-1994 г.) 

На 20. ІІ. 2011 г. се навършват 90 години от рождението на 
проф. Марин Димитров Маринов. Завършва средно образование в 
Ловеч, а висше образование в Агрономо-лесовъдния факултет на 
Софийския университет през 1944 г. Работи в системата на горите 
от 1946 до 1951 г. и като районен директор на горите - София, а 
от 1951 г. е научен работник. Защитава кандидатска дисертация 
в Темирязевската селскостопанска академия в Москва на тема 
„Дубовые леса Северовосточной Болгарии и хозяйство в них“ и 
получава научната степен „кандидат на селскостопанските науки“. 
През 1962 г. е избран за професор по лесовъдство. 

Проф. Марин Маринов е директор на Института за гората 
през периода 1956-1960 г. и от 1966 до 1985 г. Има забележителни 
приноси като научен организатор и администратор за провеждането 
на национални и с международно участие научни конференции. Следва 
да се отбележат неговите заслуги за развитието на стационарните 
изследвания на Института за гората в горски екосистеми от Рила, 
Стара планина и други райони на страната. 

Голям е приносът на проф. Маринов за развитието на 
горскостопанската наука и практика. За активна научно-
изследователска и обществено-политическа дейност е награждаван, 
а през 1981 г. с указ на Държавния съвет е удостоен със званието 
„Заслужил лесовъд“. Член е на Съвета по опазване и възпроизводство 
на природната среда при Държавния съвет на НРБ, а в периода 1966-
1971 г. проф М. Маринов е председател на ЦР на НТС по лесотехника. 
Член е на редакционната колегия на списанията „Горскостопанска 
наука“ и „Горско стопанство“ в продължение на няколко десетилетия. 
Главен редактор е на списание „Горскостопанска наука“ от 1966 до 
1986 г.

Научната дейност на проф. Марин Маринов е в продължение 
на близо четири десетилетия и обхваща обширна изследователска 
тематика. Задълбочени са неговите проучвания в горите във връзка 
с тяхното стопанисване, възобновяване, типологично разнообразие и 
опазване, резултати от които са публикувани в множество статии 
и доклади. Има написани самостоятелно или в съавторство студии 



106

и монографии: „Водоохранно и климатично значение на горите“ 
(1955), „Някои дървесни видове с важно народностопанско значение“ 
(1956), „Подпомагане естественото възобновяване в нашите букови 
и иглолистни гори“ (1958), „Горска типология и приложението й в 
лесоустройството у нас“ (1960), „Буковите гори в България“ (1961), 
„Възобновяване на иглолистните насаждения по типове гора“ (1964), 
„Типове гора в България“ (1969), „Възпроизводство и опазване на 
горските екосистеми“ (1980), „Планински горски екосистеми“ (1985), 
„Дъбовите гори в България“ (1995).

Проф. М. Маринов е ръководител или водещ участник в редица 
изследователски проекти за комплексни екологични изследвания в 
стационари на Института за гората, като: „Природен потенциал 
на планинските горски екосистеми“, „Структура и функциониране на 
планински горски екосистеми, повлияни от стопанско въздействие и 
разработване методи за подобряване на техните функции“, „Комплексни 
екологични изследвания в някои резервати и разработване методи за 
биомониторинг“, „Комплексни екологични стационарни изследвания в 
биосферния резерват Парангалица“ и други. Следва да се отбележат 
и заслугите на проф. Маринов за преминаване на горскостопанската 
практика от 1970 г. към по-усъвършенствани и научно-обосновани 
методики за определяне на горските месторастения и избор на 
бъдещия състав на насажденията. 

Като хонорован преподавател по общо лесовъдство в 
Лесотехническия университет, проф. Марин Маринов обучава 
студенти по биология и екология на гората, и лесовъдски методи 
за стопанисване на горите. Със своята еродиция и опит е и научен 
ръководител или научен консултант на редица успешно защитени 
кандидатски и докторски дисертации.

Автор и съавтор е на много изследвания в нашите дъбови, 
букови и иглолистни гори. Има научни разработки в съавторство върху 
типологичната класификация на горите у нас; основните принципи 
при класификацията на дъбовите и буковите гори; приложението 
на горската типология в лесоустройството; многофункционалното 
стопанисване на буковите гори; структурата и динамиката на 
биомасата в представителни букови насаждения в Стара планина; 
екологичната оптимизация на буковите гори; естественото 
възобновяване в горски екосистеми, както и изследвания във връзка с 
подобряване състава и строежа на някои типове гора за увеличаване 
продуктивността на дървостоите. 

Резултати от научните изследвания на проф. Марин Маринов са 
публикувани в наши и чужди списания. Има над тридесет публикации в 
научно-популярни списания върху лесовъдски проблеми и за екологичните 
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функции на горите. В неговите трудове са обосновани и научните 
основи на горското стопанство в планинските гори у нас. Дадени 
са насоки за рационалното им използване и устойчиво развитие, за 
обогатяване на растителното биоразнообразие, за естественото 
възобновяване и опазване на горските екосистеми и подобряване на 
екологичните функции на горите. 

Като научен работник, проф. Маринов има над двеста публикации 
в списания, в сборници с доклади от конференции с международно 
участие и книги, в които се засягат въпроси по биология и екология 
на гората, по стопанисване, отглеждане и опазване на горските 
насаждения. Резултатите от научните му изследвания са съществен 
принос за обогатяване с нови знания и за развитие на науката за 
гората. 

Надежда Стоянова
Институт за гората – София
Българска академия на науките


