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СТО ГОДини ОТ рОжДениеТО  
на ПрОф. ДБн СиМеОн неДяЛКОВ 

 
световно известният български учен, лесовъд и еколог проф. 

симеон тодоров недялков е роден на 03. 02. 1918 г. с. Игнатица, 
Врачанска област. средното си образование получава в  трета 
образцова мъжка гимназия - софия, а висше завършва през 1944 г. в 
агрономо-лесовъдния факултет на софийския държавен университет 
- специалност-лесовъдство. 

През летните месеци по време на следването си, работи 
като надничар в бригадите по таксиране и устройство на горите, 
което предопределя и бъдещата му професионална насоченост: 
лесоустройството.

младият дипломиран лесовъд започва работа като директор 
на горското стопанство -  Чупрене, което ръководи в периода 1944 
-1945 г. от 1946 до 1947 г. е директор на горското стопанство - с. 
кости в странджа, а от 1947-1948 г. поема управлението на горско 
стопанство – говежда, разположено в едни от най-запазените букови 
гори на стара планина.

задълбочената му теоретична подготовка и натрупания 
практически опит привличат вниманието на ръководството на 
агрономо-лесовъдния факултет на софийския университет и той 
е назначен  за директор на учебно-опитното горско стопанство 
„Петрохански проход“ в с. Бързия, Берковско, което ръководи от 
1950 до 1951 г., а непосредствено след това през 1951 г. е привлечен 
на работа в министерството на горите. ръководен от желанието 
за научноизследователска и творческа работа, от началото на 1952 г. 
поема пътя към научните изследвания в областта на лесоустройство 
и горска таксация, като постъпва в Института за гората - Бан, 
като научен сътрудник. една година по-късно е избран за старши 
научен сътрудник ii степен. добра теоретична подготовка и 
присъщата му упоритост и изключителна трудоспособност му 
позволяват да подготви и защити кандидатска дисертация на тема: 
„Изследвания върху факторите, от които зависи количеството на 
минните подпори в белборовите насаждения“ (1957), а от 1963 г. 
вече е професор по лесоустройство и горска таксация. като висока 
оценка за добрата му подготовка и постигнати високи резултати в 
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научноизследователската работа и умението му да работи в колектив, 
е издигането му за завеждащ-секция, научен секретар и заместник-
директор. Проф. недялков, като експерт, участва в експедицията 
за проучване, проектиране и изграждане на полезащитните горски 
пояси в добруджа. съществените му приноси в лесовъдската 
наука и практика са безспорни в няколко направления: измерване, 
лесоустройство и управление на горските ресурси; многофункционално 
и устойчиво развитие на горите.

добрата му професионална и езикова подготовка са предпоставка 
през 1967 г. проф. симеон недялков да спечели конкурс на оон за 
експерт по горско екология и е изпратен на работа в техеранския 
университет. с присъщото му трудолюбие и упоритост, както и 
безрезервната подготовка на държавното ръководство на Иран, той 
създава и укрепва факултета по екология и опазване на природната 
среда към университета и подготвя много кадри за ръководни и 
научни длъжности. Близките му отношения с ръководството на 
иранската държава, подпомагат за установяване на добри отношения 
между Иран и нашата страна и развитие на научните, културните 
и икономически връзки.  

като специалист на оон, той работи още в афганистан, 
Пакистан, Индия, либия, Виетнам, Централна африка и др. В 
продължение на много години е експерт по екология и на Юнеско. 
В тези световни организации ръководи много научни програми и 
проекти: напр. програмата маБ на Юнеско „Човекът и биосферата“. 
Проф. недялков, активно участва и в създаването на световна мрежа 
от биосферни резервати с цел изпълнение на научни изследвания на 
природата по тази програма, започнала през 1970 г. 

успоредно с организаторската и ръководната си дейност, 
той продължава и научноизследователската си работа, което му 
позволява през 1978 . да защити докторска дисертация по биологично 
направление в грузинската академия на науките. след изтичане 
на мандата на неговата експертна и дипломатическа дейност 
в световните организации, се завръща у нас и получава задача от 
правителството и Бан, да създаде и изгради Института по екология 
при Бан и нкЦоВос към Бан, трансформиран по-късно (1996 г.),  
в Централна лаборатория по обща екология (Цлое). директор е 
на този институт до 1988 г., когато се пенсионира. не може да се 
отмине и факта, че като учен с изключителна добра подготовка и 
осведоменост, той вижда, че бъдещето на екологията и опазването 
на околната среда е във въвеждането на комплексния подход при 
решаване на сложните проблеми на отношенията човек-околна 
среда и че екологията вече е излязла от тесните рамките на чисто 
биологичната наука и се превръща в интердисциплинарна научна 
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общност. В ръководената от него научна институция въвежда 
именно такава организационна структура и тематична насоченост, 
което позволява на високо ниво да бъдат решени много важни въпроси 
свързани с опазване и възпроизводство на околната среда.

няколко години след това, по покана на Варненския технически 
университет той създава и укрепва факултета по екология, който 
ръководи като декан в периода 1991- 1995 г.

Под ръководството на проф. недялков са подготвени и защитени 
много дисертационни трудове, както у нас, така и в чужбина. 
резултатите от научните му изследвания и тези на ръководените от 
него колективи са обобщени в над 350 публикации, в това число и на 
чужди езици. По-значителни са: „лесовъдство (на френски език, 1975); 
„горска таксация (на френски език, 1975); „екологична класификация на 
горите в Иранското Прикаспие“ (на френски език, 1971), екологична 
класификация на горската растителност в афганистан“ (на английски 
език, 1976); „теория на екологията“ (две издания, 1994 и 1998) и други.

В редица научни статии разглежда теоретико-методологически 
проблеми на горските и пасищните екосистеми, екологична управление 
и др. много са неговите изследователски трудове с практическо 
значение. разработва методи за екологично устройство на горите и 
народните паркове.

В края на седемдесетте години на ХХ в., много от нашите 
изтъкнати учени поставят въпросите за нов прочит на екологичните 
закони и на отношенията общество-околна , а през 1981 г. е създадено и 
Българското екологическо дружество, като проф. симеон недялков е 
един от основателите му. той е сред основателите, главен редактор 
и член на редколегията на списание Balkan ecology; основател и 
председател на асоциация на българските еколози (аБекол), член е 
на международната асоциация на еколозите .

за изключителните му приноси в развитието на екологията и 
опазването на околната среда, както и за активната му обществена 
позиция и организационна дейност, е удостоен със званието „академик“ 
на европейската екологична академия и на световната академия по 
опазване на природната среда.. с право проф.дбн, симеон недялков 
може да бъде отнесен към класиците на българската екология и един 
от най-ревностните защитници на природата в нашата страна, 
класик на екологията у нас. Благодарение на силното му влияние в 
световните организации и структури по опазване и възпроизводство 
на околната среда много от нашите природни забележителности са 
включени в световното природно наследство на Юнеско, обявени за 
биосферни резервати и др. Продължител на лесовъдските традиции за 
опазване и възпроизводство на околната среда, той има изключителни 
заслуги в създаването и организирането на националните паркове, 
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провеждането на важни сесии на екологичната програма маБ 
„Човекът и биосферата“.

През 1997 г. е номиниран от американския биографичен институт 
за „мъж на годината“ за екологични приноси в полза на гражданското 
общество, а от международния биографичен институт в кеймбридж 
е определен като световно известен интелектуалец с приноси за 
гражданското общество. у нас за научно творчество е награден с 
орден „кирил и методий“ i ст.

Проф. симеон недялков умира на 23 ноември 2007 г. в софия, 
като оставя ярки следи в развитието на екологията и лесовъдството 
в България и света и огромно научно творчество.

                                            
Доц.д-р Янчо Найденов


