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Curriculum Vitae 

 

Име  ЛОРА  НИКОЛАЕВА НАЙДЕНОВА 

Дата на раждане  17. 07. 1985Г. 

Място на раждане  Плевен 

Националност  Българка 

Семейно положение Неомъжена 
 

 
 

ТРУДОВ СТАЖ 

 
От 2013 до момента                  Редовен докторант в Институт за гората – БАН, научна 

специалност „Екология и опазване на екосистемите“, тема 

"Влияние на промените в земеползването върху акумулацията на 

въглерод в екосистеми от района на Средна Стара планина"  

  

От  2010 ДО  2013 Национален Център по Опазване на Общественото здраве 

бул. „Акад. Иван Гешов“ №15 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

Научноизследователска, експертно-консултативна, методическа и 

учебна дейност в областта на опазване на общественото здраве 

• Заемана длъжност Експерт, Член на Експертен съвет по биоциди 

• Основни дейности и 

отговорности 

Проучвания по актуални въпроси свързани с качеството на 

питейната вода и общественото здраве, запознаване със 

законодателство, водене на документация и работа с 

компютър. 

Извършване оценка на пълнотата на постъпили в 

Министерството на здравеопазването документи, отнасящи се 

до биоцидни препарати и изготвяне на експертно становище.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И  ОБУЧЕНИЕ 

 

Октомври 2008 – Юли 

2010 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

• Придобита 

квалификация 

• Ниво по националната 

класификация 

Октомври 2004 – Юли 

2008 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

• Придобита 

квалификация 

• Ниво по националната 

класификация 

Химикотехнологичен и металургичен университет, 

Факултет по химично и системно инженерство 

Опазване на околната среда и устойчиво развитие, Методи и 

технологии за улавяне на организирани и неорганизирани 

емисии, Мениджмънт на промишлени и битови отпадъци 

Инженер Еколог 

 
Магистър 

 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 

Биологически факултет 

Екология и мениджмънт на околната среда, Екология и 

опазване на околната среда, Биоразнообразие, Технологии 

за пречистване, Екологични биотехнологии  

Еколог 

 
Бакалавър 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ 

 
Курс по „Устойчиво управление на горите“ – Институт за гората – София, България.  

Обучение на тема „Drivers, pressures and indicators for monitoring treeline ecosystems” 

– Солунски университет Аристотел – Солун, Гърция. 

Обучение на тема „Using R to model soil processes” – Институт по горско стопанство 

– Поклюка, Словения. 

Обучение на тема „DPSIR factors to fulfill stakeholder needs in the different mountain 

areas in Europe” – Университет на Нови Сад – Копаоник, Сърбия. 

STSM в Цюрих – Швейцария на тема „Identifying the human activity pressure on soil 

organic matter content and composition under grasslands in the mountainous treeline zone” 
 

 
МАЙЧИН  ЕЗИК 

 

 
Български 

 

 
 

ДРУГИ  ЕЗИЦИ 
 

 
Английски 

• Умения за четене  Отлично 

• Умения за писане Много добро 

• Умения за разговор  Отлично 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ  УМЕНИЯ И  КОМПЕТЕНЦИИ 

Способност да взима самостоятелни решения и да работи в 

екип, инициативна личност с желание за развитие и 

придобиване на нови знания. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ  И  КОМПЕТЕНЦИИ 

MS Office (Word, Excel, Outlook),  PowerPoint, Іnternet 
 
 
 

ПУБЛИКАЦИИ 
 

Zhiyanski, М., Gikov, А.,  Nedkov, S., Dimitrov, P., Naydenova, L. 2015 „Mapping carbon storage using 

land cover/land use data in area of Beklemeto, Central Balkan“. In conference book, Chapter 4. Springer. 

ISBN: 978-3-319-27903-9. DOI: 10.1007/978-3-319-27905-3_4. Avaliable online at 

www.webofknowledge.com 

 
 

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
IV-ти семинар „Гората и ние“ – 3-4 април 2014г. –  София, България – Влияние на промените в 

земеползването върху акумулацията на въглерод в екосистеми от района на Средна Стара планина. 

Международна научна конференция – EGU General Assembly 2014 – 27 април – 02 май 2014г. – 

Виена, Австрия – Comparative study on carbon accumulation in soils under managed and unmanaged 

forests in Central Balkan Mountains 

Международна научна конференция – The 17th Meeting of the International Humic Substances Society – 

1-5 септември 2014г. – Йоанина, Гърция – Soil humus composition in mountain grasslands with different 

land-use intensity. 

V-ти семинар „Гората и ние“ – 30 март 2015г. –  София, България – Оценка, моделиране и картиране 

запасите на въглерод в района на Средна Стара планина. 



Международна научна конференция – EGU General Assembly 2015 – 12 – 17 април 2015г. – Виена, 

Австрия – Soil humus composition - comparison between mountain grasslands and forest lands with 

different land-use intensity. 

Международна научна конференция "Горското стопанство - мост към бъдещето" – 6-9 май 2015г. – 

София, България – Carbon stocks in components of natural European beech ecosystems after thinning 

activities in Central Balkan. 

Международна научна конференция „Sustainable mountain regions: Make them work” – 14-16 май 

2015г. – Боровец, България – Mapping carbon storage using land cover/land use data in area of 

Beklemeto, Central Balkan. 
Международна научна конференция “5th International Symposium on Soil Organic Matter”–  20-24 
септември 2015г. – Гьотинген, Германия – SOM composition under different mountainous land-uses in 
Bulgaria. 


