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IN MEMORIAM

ПрОф. Д-р иВан ТОДОрОВ раеВ
доктор на селскостопанските науки

1935-2016 г.

научноизследователската дейност на проф. Иван раев 
е свързана с развитието на съвременната горска екология, 
стационарните екологични изследвания, климатообразуващата роля 
на гората, структурата и функционирането на горските екосистеми, 
мониторинговите наблюдения.

като директор на Института за гората при Бан (1995–2003 
г.) и Председател на комитета по горите към мс на р. България 
(1991–1992 г.) има личен принос за повишаване ролята на науката за 
гората и горското стопанство в новите икономически условия и 
демократичен преход.

след дипломиране във ВлтИ – софия като инженер по горско 
стопанство, започва професионалния си път в дгс граматиково, а 
по-късно е главен инженер и директор на дгс Панагюрище (1960-1965 
г.). от тогава е интересът му към опазване на околната среда в 
големи промишлени обекти (мок „медет“, „агрохим“ – девня).

В Института за гората печели конкурс за редовна аспирантура 
по новото научно направление „горска хидрология”.

Получава първата си научна степен – ксн (сега доктор) за 
„Изследване влиянието на склопеността на смърчови насаждения 
върху повърхностния воден отток в рила планина“. същевременно е 
хоноруван преподавател по горска метеорология във ВлтИ.

съвместно с д-р Васил серафимов и н. с. дамян Шипковенски 
разработват методичните основи и създават мрежа от екологични 
стационари за изследване на горските екосистеми: в представителни 
дървостои за: иглолистни гори в м. лееве (якоруда) и с. говедарци; 
за букови гори  (м. Балканец); зоните на промишлено замърсяване 
„девня“; биосферен резерват „Парангалица“ – рила; „Бистришко 
бранище“ – Витоша.

с пословичната си прецизност проф. раев изследва влиянието 
на антропогенната дейност в иглолистните гори и влошаването 
на хидрологичния им режим, прекомерната сеч и паша на добитъка, 
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довеждащи до промени във водния баланс и микроклимата на 
водосборите. с проф. с. недялков издава първата си монография 
„Хидрологична роля на горските екосистеми“. По-късно за принос 
в областта на тези проучвания получава и втората научна степен 
„доктор на селскостопанските науки“ (1990 г.). автор и съавтор е 
на 10 монографични труда, 21 внедрявания и над 200 научни статии.

като председател на комитета по горите към мс разработва 
първите нормативни документи за преминаване на горското 
стопанство и плурализъм в собствеността на горите. Въвежда 
мораториум върху голите сечи. обявени са със статут на национални 
паркове защитени територии от рила и Централен Балкан. дейно 
участва в екологични експертизи, довели до спирането на строежа на 
каскадите Вк „рила“ и Хк „места“.

Венец на неговата дейност за издигане авторитета на 
българската горска наука са: организираната и проведена ІІІ 
Балканска конференции по „Проучване, опазване и използване на 
горските ресурси“, издаването на книгата „засушаването в България 
– съвременен аналог за климатичните промени“ и инвентаризацията 
на девствените гори в България.

като дългогодишен ръководител на секция „горска екология“ 
(1989–2000 г.) обучава докторанти и разработва новите направления 
за дендрохронологични изследвания, химия на валежни и речни води, 
мониторингови стационарни изследвания.

той е инициатор за създаването на сп. „silva Balcanica“ (2001 г.), 
издавано на английски език, негов първи главен редактор и почетен 
редактор.

като директор на Института за гората (1995–2003 г.) допринася 
за усъвършенстване на академичния стил на работа, за утвърждаване 
на Института като научен център и член на европейския институт 
за горите (eFi), включване в научните програми cost. за приноси в 
науката и практиката е награждаван с редица отличия. дългогодишен 
сътрудник е в редакциите на няколко научни списания на Бан и 
Българска енциклопедия, както и член на специализираните научни 
съвети по лесовъдство и екология и на ведомствени експертни 
съвети.

до последните си дни (10.10.2016 г.) се интересува от работата 
в Института, в екологичните стационари и обучаваните от него 
докторанти.

но ... такъв е животът – недописана песен, недописан стих, 
неосъществена идея. нека тези, които оценяват, да имат очи да 
видят, да уважават това, което другите са направили преди нас.

Христо Цаков


