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80 ГОДини ОТ рОжДениеТО на ПрОф. иВан МиХОВ

на 15 октомври 2016 г. се навършват 80 г. от рождението на 
професор д.с.н Иван михов. той е роден на 15 октомври 1936 г. в с. 
Паталеница, област Пазарджишка. завършва горския техникум във 
Велинград през 1954 г.

трудовата и професионална дейност на проф. Иван михов е 
богата и интересна. той преминава през почти всички стъпки от 
горската йерархия – от референт в гс – Чепеларе (1954–1956 г.); 
началник на горскостопански участък в гс – якоруда (1963–1965 г.), 
веднага след завършване на специалност „горско стопанство“ във 
ВлтИ (1963 г.); учител специалист в горския техникум – Велинград 
(1965–1968); научен сътрудник в Института за гората при Бан (1968 
– 1971). През 1971 г. след конкурс преминава на работа във Висшия 
лесотехнически институт – софия (сега лту), като асистент, 
доцент (1977) и професор (1988); през 2003 г. се пенсионира.

още по време на учителската си дейност за кратък период успява 
да подготви и успешно да защити докторски труд на тема: „Проучвания 
върху произхода, формирането, създаването и отглеждането на 
двуетажни бялоборово-смърчови насаждения“. Придобитата научно-
образователна степен „доктор“ (кандидат на науките) му отваря 
вратите на Иг при Бан като научен сътрудник.

след 15 г. преподавателска и изследователска дейност в 
лесотехническия университет (1986) и защита на дисертационен 
труд на тема „метод за определяне типа на растеж на 
дървостоите и неговото приложение при диференцирано бонитиране 
на естествените бялоборови насаждения“ получава научна степен 
„доктор на селскостопанските науки“. Въз основа на постигнатите 
теоретични, методологични и научно-приложни приноси през 1988 г. 
получава професорско звание.

едновременно с професионалната си пряка заетост навсякъде, 
където е работил, проф. Ив. михов проявява активна обществена 
позиция.

Проф. Иван михов е избиран в два последователни мандата за 
зам.-ректор на ВлтИ (1979–1983; 1983-987), за ръководител на катедра 
„лесоустройство“ (1984–1993; 1995–2003). от 1995 до 1999 г. е член 
на специализирания научен съвет „лесотехнически науки“ към Вак 
и член на научна комисия „аграрни науки“” към министерството на 
образованието и науката (1995–1997 г.).
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През 1989–1990 г. е член на ус на дФ „Белмекен“ към руг – 
Пазарджик, а през 1992 – 1994 г. е член и председател на управителния 
съвет на дФ „агролеспроект“.

Проф. д.с.н. Иван михов има общо 135 публикации в престижни 
български и международни издания на английски и руски език. значителна 
част от научните доклади е изнесена на международни и национални 
симпозиуми, конференции и научни сесии. Бил е на дългосрочни и 
краткосрочни специализации във Финландия (1972), Чехословакия 
(1975), Швеция (1978), русия (1987, 1989), румъния (1977), Италия 
(1985) и Франция (1987). 

Благодарение на разнообразните научни интереси, високата 
ерудиция, системността и последователността в изследователската 
дейност проф. д.с.н. Иван михов се утвърди като известен български 
учен и достоен продължител на горското научно дело в България. 
особено ясно изразена е приемствеността с научното дело на проф. 
д.с.н. Юрдан духовников. 

Проф. михов участва в редица национални съвещания по проблеми 
на горското стопанство, член е на комисии и лектор на курсове за 
квалификации и специализации на инженерни кадри. 

Под неговото научно ръководство са се дипломирали 120 
студенти, обучил е повече от 3000 инженери по специалността 
„горско стопанство“.
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