
 

 

 

INFORMATION ABOUT THE PERSON FILLING THE FORM Информация за лицето попълващо формуляра 

Name and family name Име и 

фамилия 

Христо Цаков 

Hristo Tsakov 

Research organization 

Изследователска организация 

Институт за гората – БАН 

Forest Research Institute, BAS 

Position in the organization 

Длъжност в организацията 

Директор 

Director 

Country Страна България Bulgaria 

E-mail hristotsakovbg@abv.bg 

EXPERIMENTAL SITE Експериментарна площ 

Name of the site Име на 

площтта 

Short name and complete name (Original language and English translation) 

Кратко и пълно име на оригиналния език и превод на английски 

Постоянна опитна площ Дженевара – Варна 

Permanent sample plot Dzhanavara, Varna 

URL address 

Location of the site Положение 

на експерименталната площ 

Country Област, район България, Варна, Галата 

Bulgaria, Varna, Galata 

Postal address пощенски адрес 

UTM coordinates: Latitude/Longitude; UTM Координати: Ширина/ дължина 

N 43º10936    E 27 º52649 

Start date Начална дата Year since the experimental site has been operative Година от която 

експерименталната площ е оперативна 1988 г. 

1988 

Characteristics of the forest 

ecosystem where it is located 

Характеристика на горската 

екосистема в която се намира 

площта 

Most relevant features: Най-ревевантни характеристики 

- Vegetation Растителност -  черен бор култура 
- Soil characteristics Почвена характеристика - сива горска (Grey Luvi-

sols) 
- Mean annual temperature Средна температура – 11,5 ºС 
- Mean annual rainfall Средни годишни валежи – 500 mm 
- Altitude, slope, aspect Надморска височина, наклон изложение 100 m 

н.в., равно, средна част на склон 
- others… други 

Keywords Ключови думи 

ключови думи характеризиращи експерименталната площ и нейните цели 

– черен бор, култура, чиста,  

Austrian black pine, plantation, pure 

 

 



 

 

Scientific characteristics Няучни 

характеристики 

Scientific objectives Научни цели – растеж и продуктивност 

Growth and productivity 

Interest for users Интерес за потребителитенаучни изследвания, МОСВ 

Interest for research activities, Ministry of Environment and Water (MOEW) 

 

Particularities in comparison to others sites Особености в сревнение с други 

площи – среден растеж по дебелина и восочина 

Average growth in thickness and height 

Research projects in the frame of which the experimental site is used (include web 

site address) Изследователски проекти в рамките на които 

експерименталната площ е използвана (включително и уеб адреси) – Life+ 

(Международна кооперативна програма „Гори” ICP Forest 

Life+, ICP Forest 

Technical characteristics  

Технически характеристики 

Detailed description (including instrumentation) Подробно описание (в т. ч. 

инструментариум) – черноборова култура, ср. възраст 50 г., схема 1,0х1,50 m 

в редове 

Austrian black pine plantation, age 50, scheme 1.0x1.5 m in rows 

Measured parameters Измервани параметри – диаметри, височини, обем (d1.30, 

H, V) 

Diameters, heights, volume (d1.30, H, V)  

If there is any file, map or images relevant about this infrastructure, please attach 

them (indicating here the name of the file). Ако има някакъв файл, карта или 

снимка относно тази инфраструктура моля прикачете ги (посочвайки тук 

името на прикачения файл) 

SCIENTISTS AND/OR TECHNICIANS IN CHARGE OF THE INFRASTRUCTURE 

Principal investigator Основен 

и изследовател 

Name and e-mail address Име и ел. Адрес 

Христо Цаков, hristotsakovbg@abv.bg Hristo Tsakov 

One additional line per person 

Един допълнителен за човек 

(в случай че с площта са 

ангажирани павече от един 

човек ЕП) 

Name and e-mail address Име и ел. Адрес 

Христина Христова, hrihris@abv.bg 

Hristina Hristova 

ADMINISTRATIVE INFORMATION 

Availability for participating in 

mutual measurements 

Възможност за участие в 

съвместни измервания 

Yes or No Да или Не да 

If yes, Name and e-mail address of the contact person Ако да, Име и адрес на 

лице за контакт Христо Цаков Hristo Tsakov 

hristotsakovbg@abv.bg 

Conditions or Policy of use Условия или Политика за изпалзване – постоянна 

опитна площ за дендрометрия, педология и здравен статус 

Permanent sample plot for dendrometry, paedology and health status 

mailto:hristotsakovbg@abv.bg
mailto:hrihris@abv.bg


 

 

Availability for accessing the 

data collected Възможност за 

достъп до събрани данни 

Yes or No Да или Не 

If yes, Name and e-mail address of the contact person Ако да, Име и адрес на 

лице за контакт 

Христо Цаков Hristo Tsakov 

hristotsakovbg@abv.bg 

Conditions or Policy of use Условия или Политика за изпалзване – данните се 

предоставят на ИАОС 

Data is placed to disposal of Executive Agency for Environment 

Institution that manages the 

site Институция която 

управлава експерименталната 

площ 

Name (Original language and English translation) Име (на оригиналния език и 

превод на английски)  

URL address 

– Институт за гората – БАН Forest Research Institute, BAS 

Institution that manages the 

data Институция която 

управлява данните 

Name (Original language and English translation) Име (на оригиналния език и 

превод на английски) -  

URL address 

Is the site participating in a na-

tional or international Net-

work? Площтта участва ли в 

национална или 

интернационална мрежа 

Name (Original language and English translation) – Изпълнителна агенция по 

околна среда 

Executive Agency for Environment 

URL address – Да 

Мониторинг на горите в България 

Monitoring of forests in Bulgaria 

Is the site open for transnation-

al collaboration? Достъпна ли е 

площтта за международно 

сътрудничество 

Conditions: Условия 

Да 

Yes 

 

 

 


