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СПОМен За рУМен ДОБреВ
(26.08.1956 г. - 27.01.2017 г.) 

В началото на годината ни напусна колегата румен - скромен, 
работлив и талантлив изследовател с добра лесовъдска подготовка 
и визия за научен продукт.

румен добрев  е роден на 26.08.1956 г. в софия. завършва 
ВлтИ (сега лту) през 1981 г. и се дипломира като инженер по 
специалността „горско стопанство“. специализира във Финландия 
през 1987, 1989 и 1992 г. разработва и защитава успешно две 
докторски дисертации: през 1986 г. за придобиване на научно-
образователна степен „доктор“ и през 2007 г. за придобиване на 
научната степен „доктор на селскостопанските науки“. 

започва работа в Институтa за гората при Бан през 
септември 1981 г. от 1988 до 2001 г. работи като научен сътрудник, 
израствайки от iii до i степен. от 2001 г. румен добрев е избран 
за ст. н. с. (сега доцент) и работи като такъв до кончината си. 

работи първоначално в секция по Икономика на горското 
стопанство, а в последствие в секции: горска генетика и 
селекция и горска генетика, физиология и култури, където се 
хабилитира. от 2009 до 2013 г. доц. р. добрев е ръководител 
на нсз  горска генетика, физиология и култури и е член на 
редколегията на сп. „наука за гората“. участва и ръководи редица 
научноизследователски проекти. Членува в съюза на учените в 
България и научно- техническия съюз по лесотехника.

научната дейност на д-р румен добрев е свързана с 
популационна генетика и съхраняване на горски генетични ресурси. 
написал е 2 монографии, 1 студия и 64 статии - 44 самостоятелни 
и 20 в съавторство. анализира цитогенетични и физиологични 
промени при съхраняването на горските семена; ефекта от 
гама-облъчването на семена от черен бор с различен произход 
върху почвената кълняемост и растежа на фиданките; определя 
монотерпенния състав на етеричното масло от някои популации 
на бялата мура в България. създава потомствени опитни култури 
и в продължение на години разработва редица въпроси, свързани с 
количествена генетика и селекция на бялата мура от Пирин, рила 
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и Централен Балкан. участва в разработката на Инструкция 
за събиране, преработка, запазване и предпосевна подготовка 
на горските семена. напоследък в съавторство разработва 
и публикува в чужбина „оценка на състоянието на горските 
генетични ресурси в България“. 
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