СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТ ВО
Пловдив,4004, ул. Остромила 12, тел. 032 692349, факс: 032 670808; e-mail: instov@abv.bg

Удостоверение
Ръководството на Институт по овощарство - Пловдив издава
настоящото удостоверение на доц. дн Стефан Иванов Гандев в уверение
на това, че е участвал като ръководител или член на работния колектив в
следните научно-изследователски проекти:
Проекти към ССА
Ръководител:
1. “Селекция и сортоизучаване на ореха” Срок: 1997-2002 г.
2. “Подобряване на ореховото производство в България” Срок:
2004-2007 г.
3. ПОЗМ 90 “Съвременни концепции при размножаването и
отглеждането на ореха” Срок: 2008-2011 г.
4. ПОЗМ 124 „Изучаване архитектурата на ябълковото дърво в
различни типове насаждения и на елити и кандидат сортове,
устойчиви на основни болести” Срок: 2011-2013 г.
5. Р 118 „Агробиологични, технологични и икономически
проучвания при ореховото производство” Срок: 2012-2014 г.
6. Р 149 „Разработване на нови технологични решения и оценка на
селекционен материал при ябълката” Срок: 2014-2017 г.
7. ПОЗМ 208 „Биологични подходи при размножаване и
отглеждане на орех (J.regia)“ Срок: 2015-2018 г.
Изпълнител:
8. “Системи и резитби за нормиране на плододобива при семковите
овощни видове” Срок: 1997-2001 г.
9. “Проучване на някои агротехнически, физиологични и
екологични аспекти при интегрирано производство на плодове
от семкови овощни видове” Срок: 2004-2007 г.
10. Проект: ПОЗМ 91 “Екологични подходи при производството на
ябълки” Срок: 2008-2011 г.
11. ПРОЕКТ: АИХТ 101 „Оценка на ефектите от прилагане на
националната и общата селскостопанска политика върху
овощарството и доходите на заетите в секторите” Срок: от 2011
до 2013 г.

12. ХТАИ 125 „Социално-икономически проучвания при конвенционални
и биологични производствени системи в овощарството“. Срок: 20142016 г.
Участие в международни проекти
Изпълнител:
13. “Walnut Improvement”, международен проект – FAO Срок: 2002-2004 г.
14. COST Action 873 Bacterial diseases of stone fruits and nuts Срок: 20062010 г.
15. “Ecological Methods For Control Some Target Pests In Apple Orchards In
Sustainable Agriculture In Bulgaria And China” Срок: 2016-2018 г.
Проекти, целево финансирани от МЗХ
16. “Проучване възможностите за подобряване на трудовата заетост в
районите на Източните Родопи и Северозападна България чрез
изграждане на пилотни насаждения от трайни култури (овощни и
лозя) Срок: 2006-2007 г.
17. САПАРД Курсове в сектор С 05 „Трайни насаждения – овощни
градини, лозя и ягодоплодни” Срок: 2007г.
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
приоритетна ос "Образование и учене през целия живот"
18. Проект "Студентски практики"2013. Проект с финансовата подкрепа на
европейския социален фонд

Удостоверението се издава за да послужи на доц. дн Стефан Иванов
Гандев за участието му в конкурс за заемане на академичната длъжност
Професор по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Овощарство“ – 04.01.15, обявен в ДВ бр. 19 от 28.02.2017 г.
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