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ПрОф. ДСн ДиМиТър КОЛарОВ

нОСиТеЛ на „ПОЧеТен ЗнаК на инСТиТУТ За ГОраТа – Бан“

с решение на научния съвет на Института за гората проф. 
димитър коларов бе удостоен с Почетния знак на Института за 
„изключителен принос и развитие на науката за гората в България“ 
–  за проучвания достижения в тополовъдството, агролесовъдните 
системи и физиологията на горскодървесните растения.

отличието му бе връчено на 26 октомври 2016 г. от директора 
на Института за гората – Бан проф. дсн Христо Цаков в аулата 
на лту, по време на присъждането на почетното звание „доктор 
хонорис кауза“ – за дългогодишна преподавателска работа, за укрепване 
и издигане авторитета на лесотехническото ни образование.

Професор димитър добрев коларов е учен с висока теоретична 
и практическа подготовка в областта на аграрно-лесовъдните науки. 
Има приноси за развитието на общата биология, на горската генетика 
и селекция, залесяванията и физиологията на дървесните растения, 
биотехнологиите, общото лесовъдство, агролесовъдство, опазване и 
мониторинг на горската среда.

Изследователската  си дейност започва като научен сътрудник в 
„опитна станция за бързорастящи дървесни горски видове“ - свищов. 
създава 36 сортоизпитателни опита с интродуцирани тополови 
култивари при различни климатични условия и типове месторастения 
в страната. През 1975 г. получава първата си научна степен „кандидат 
на  селскостопанските науки“ (доктор) след защита на дисертация на 
тема „Влияние на растежните условия върху анатомичния строеж, 
химичния състав на евроамерикански тополови клонове“.

В Института за гората – Бан, след конкурс (1978 г.), постъпва 
като научен сътрудник, където се хабилитира за старши научен 
сътрудник ІІ степен (1985 г.). Проучванията му са върху структурата 
на дървесината, пигментния химичен състав на листата, биологичната 
продуктивност на дървесните видове, създаването на нови горски 
насаждения.

многогодишните му наблюдения, практическа работа и 
теоретични обосновки са оформени в монографичния труд „еколого-
физиологични основи на тополовото стопанство“. Висшата 
атестационна комисия му присъжда втората научна степен „доктор 
на селскостопанските науки“ (1989 г.).
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В този период създава мобилна „лаборатория за теренни 
изследвания“ за базова биологична продуктивност и физиология на 
дървесните растения.

началото на преподавателската му работа започва през 1980 
г. като хоноруван асистент по горски култури. работи съвместно 
с проф. славчо Илиев и проф. Божин Богданов. след нов конкурс е 
утвърден за редовен доцент (1990 г.) и за професор на ВлтИ  (лту) 
(1991 г.).

декан е на факултет „горско стопанство и озеленяване“ (1993 
г.). на 15 май 1994 г. е избран за ректор на ВлтИ.

През юли 1995 г. народното събрание на р. България дава статут 
на ВлтИ на университет с пет факултета и 29 катедри.

По време на 10-годишната си дейност като ректор разгърна 
мащабна строителна програма: студентски общежития в уогс „г. 
ст. аврамов“ - Юндола и в уогс „Петрохан“ (с. Бързия); учебно-
лабораторен комплекс с аула; нови лабораторни учебни и компютърни 
зали и библиотека; ски-комплекс с чайна и влек в м. старина; Хотелски 
комплекс „Юндола” с 2 звезди; сградни комплекси за обучение на 
студенти по ветеринарна медицина и агрономство; учебно-опитно 
поле в с. Враждебна.

Проф. димитър коларов е публикувал над 130 научни статии 
и материали, издал е учебник „Физиология на дървесните растения“ 
(в съавторство с проф. николина Цветкова). ръководи множество 
национални и международни научни форуми. разработва и участва в 
управлението на 30 научноизследователски задачи и проекти.

от 2000 до 2009 г. е председател на съюза на лесовъдите в 
България. Високо бе оценена обществено-полезната му дейност за 
издигане авторитета на слБ на национално и международно ниво.

Почетен гражданин е на гр. трявна.

Христо Цаков


