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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

Име  ЖИЯНСКИ МИГЛЕНА КИРЧЕВА  

Адрес  БЛ. 43-1-2-3, Ж.К. МЛАДОСТ 1, ГР. СОФИЯ, П.К. 1784, БЪЛГАРИЯ  

Телефон  0876 29 81 18 

Факс  - 

E-mail  zhiyanski@abv.bg 

 

Националност  Българка 

 

Дата на раждане  30.11.1976 Г.  

 

Семейно положение  ОМЪЖЕНА, С ДВЕ ДЕЦА  

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

Трудов стаж: 14 години и 6 месеца  

     Хабилитация за „доцент“ – 02.04.2012 г. 

Организа-

ция 
Период Длъжност Изпълнени дейности и отговорности 

Институт за 

гората - 

БАН 

Февруари 

2017 – в 

момента 

Директор Ръководи Институт за гората към Българска 

академия на науките.  

Научен и технически персонал – 72 души.  

Институт за гората е формиран от 4 НСЗ, 6 

Биекологични стационара на територията на 

страната, дендрариум на площ 72 ха, оранжерии и 

работилници.  

Директорът отговаря за администриране работата 

на служителите в Институт за гората – БАН. 

mailto:zhiyanski@abv.bg


                                                                                                                                   

 

Директорът отговаря за съблюдаване на 

нормативната, научната и други рамки при 

управление работата на служителите в ИГ-БАН. 

Директорът администрира ръководството на 

всички фундаментални, научно-приложни и 

практични задачи и проекти, с участие на 

Институт за гората - БАН.  

Отговаря, заедно с главния счетоводител, за 

управление на финансовите потоци по проекти и 

разходването на бюджетните средства.  

Координира работата между Институт за гората и 

административното ръководство на Българската 

академия на науките. 

Работи в тясно сътрудничество с Министерства, 

ведомства и заинтересовани страни. 

НИГГГ-

БАН – втори 

трудов 

договор 

Февруари 

2019-сега 

Водещ 

изследова-

тел 

Водещ изследовател към ЦВП Наследство БГ и 

експерт по проект MAIA, финансиран по 

програма Хоризонт 2020 на ЕС. 

Институт за 

гората - 

БАН 

2012 – 

Февруари  

2017 

Доцент Доцент към секция „Горска екология” 

 

• Публикуване на научни статии в международни 

и национални научни списания, участия в научни 

форуми в страната и чужбина; 

• Опит като ръководител на екипи при 

подготовката и изпълнението на проекти, 

засягащи основни научни и практически 

проблеми в компоненти на наземните 

екосистеми, вкл. проучвания на почвите, 

инвентаризация на ПГ в сектор ЗПЗГС, 

разработване на планове и стратегии, мониторинг 

на горски екосистеми, мониторинг на 

състоянието на територии в Натура 2000 зони и 

др.; 

•  Участва в проекти и ръководи дейности към 

научни и приложни разработки, свързани с 

определяне на индикатори за оценка на 

състоянието на почви, зелена инфраструктура /в 

горски и урбанизирани екосистеми/, определяне 

на индикатори за оценка на потенциала и 

капацитета на екосистемите да предоставят 

екосистемни услуги, оценка и картиране на 

екосистемни услуги, създаване на скали за оценка 

на индикатори и бази данни; 

• Познаване на европейското законодателство в 

сектор Екосистемни услуги (MAES, TEEB, 

CICES), законодателство по Натура  (Директива 

92/43/ЕИО  за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 



                                                                                                                                   

 

(Директива за местообитанията) и Директива 

2009/147/ЕО за опазването на дивите птици 

(Директива за птиците); Закон за биологичното 

разнообразие (ЗБР) и свързани документи и 

нормативни актове), улавяне на въглерод 

(Протоколът от Киото, Рамковата конвенция на 

ООН по изменение на климата, Решение 

280/2004/ЕО на Европейския парламент и Съвета 

на Европа по отношение на механизма за 

мониторинг на емисиите на парникови газове и за 

прилагане на Протокола от Киото, Директива 

2003/87/ЕО за подобряване и разширяване на 

схемата за търговия с емисии на парникови 

газове в рамките на Общността (COM (2008) 0016 

- C6-0043/2008 - 2008/0013 (COD)), Тематичната 

стратегия за опазване на почвите (COM (2006 ) 

0231), Конвенцията биологичното разнообразие, 

Конвенцията на ООН за борба с опустиняването 

и др.) 

•  Опит в разработването и прилагането на добри 

горскостопански практики, свързани с 

устойчивото управление на почвите и 

екосистемите;  

• Опит в сътрудничество с национални и 

международни институции и неправителствени 

организации в областта на почвознанието и 

дейностите по опазване на околната среда;  

• Оценка на национални и международни 

проектопредложения;  

•  Член на редакционни колегии на научни 

списания в България и чужбина;  

•  Рецензент на национални и международни 

научни статии, разработки и проекти;  

Институт за 

гората - 

БАН 

2008 – 

2012 

Главен 

асистент 

• Ръководство и участие в разработването и 

изпълнението на проекти по международни и 

национални програми; 

• Публикуване на статии в международни и 

национални научни списания, участия в научни 

форуми в страната и чужбина; 

•  Опит в разработването и прилагането на добри 

горскостопански практики, свързани с 

устойчивото управление на екосистемите;  

• Опит в сътрудничество с национални и 

международни институции и неправителствени 

организации в областта на околната среда.  

• Оценка на национални и международни 

проектопредложения; рецензент на национални и 

международни научни статии, разработки и 

проекти; 



                                                                                                                                   

 

Институт за 

гората - 

БАН 

2005 - 

2008 

Асистент • Участие в разработването и изпълнението на 

проекти по програми на БАН, двустранно 

сътрудничество на МОМН, млади учени на 

МОМН, междуакадемично сътрудничество, 

проекти към МОСВ, МЗХ /ИАГ и др.; Подготовка 

на статии в международни и национални научни 

журнали, участия в научни форуми в страната и 

чужбина; Водене на упражнения по 

„Агролесовъдство” на студенти специалност 

„Устойчиво управление на земите” в Аграрен 

Университет, Пловдив. 

Институт за 

гората - 

БАН 

2004 - 

2005 

Инженер 

лесовъд 

Технически сътрудник 

ЕТ Гини-Л 2001 - 

2002 

Технически 

сътрудник 

Работа с бази данни, кореспонденция, теренни 

проучвания и др. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

Учебно заведение 

(От дата – до дата) 
Специалност, получени степен(и) или диплома(и): 

Лесотехнически 

университет,  

1994 – 1999 г. 

Магистър по Екология, опазване и възстановяване на околната 

среда Диплома №040755/1999г., ЛТУ, гр. София 

University of the West of 

Scotland, - 2008-2008 
Гост-изследовател в Департамент по Инженеринг и Наука, 

Инициативна група по околна среда  

Изследователска тема : „Проучвания на почви в урбанизирани 

лесопаркове от района на Глазгоу” - постдокторантура 

Институт за гората – 

БАН, 2000 – 2004 г. 

Доктор по научна специалност „Екология и опазване на 

екосистемите“ Диплома №29558/28.02.2005 г. ВАК, гр. София 

Университет на Франш 

Комте, Франция, 2002 – 

2006 г. 

Доктор по научна специалност „Науки за живота и околната 

среда“ Доклад за защита 01.12.2006 г. , Диплома No. BESANCO 

5669980/2007200505689 на Университета на Франш-Комте, 

Франция 

Институт за гората – 

БАН, 2012 г. 

Доцент по научна специалност „Екология и опазване на 

екосистемите“ Диплома №000184/02.04.2012 г. БАН, гр. София 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

  Английски 

• Умения за четене  Отлични 

• Умения за писане  Отлични 

• Умения за разговор  Отлични 



                                                                                                                                   

 

  Френски 

• Умения за четене  Отлични 

• Умения за писане  Отлични 

• Умения за разговор  Отлични 

  Руски 

• Умения за четене  Отлични 

• Умения за писане  Добри 

• Умения за разговор  Добри 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА 

 2008 - 2009 

- Краткосрочна специализация в Биологическия Факултет на 

Университета в Барселона, Испания.  

Тема: ”Фиторемедиация на замърсени земи” 

Сътрудничество – учени от Испания, Чили и Аржентина.  

Финансиране: Министерство на образованието на Кралство 

Испания и МОМН, Р България.  

2007 

- Курс за одитор по горско стопанство към Forest Stewardship 

Council (USA). Получен сертификат. 

2006 

- Постдокторат в Университета на Франш-Комте - Laboratory 

UMR 6249 Chrono-environnement CNRS - Université de Franche-

Comté - INRA Place Leclerc F-25030 Безансон, Франция. Тема: 

Разпределение и цикъл на цезий-137 в горски екосистеми  

http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/spip.php?article404  

- Две краткосрочни специализации в Катедра по Електро – и 

Компютърно Инженерство, Аристотел Университет, Солун, 

Гърция.  Тема: Проучване на транфера на радиоцезий в 

системата почва-растение и моделиране.  

2000 

- Две специализации в Институт по почвознание „Н. Пушкаров”, 

София, България.  

- Участие в международен обучителен семинар за докторанти 

“Communicating Science and Getting Funded” – БАН и IIASA, 

FRN, 15-22 Август 2000, Велинград, България.  

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Съвместно съжителство 

с други хора в 

мултикултурно 
обкръжение, в ситуации, в 

които комуникацията и  

екипната работа са от 

съществено значение 
(например в културата и 

спорта) и др. 

 СПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРЕН ЕКИП, ПРИДОБИТИ КАКТО 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ, ТАКА И ПО ВРЕМЕ 

НА РЕАЛИЗИРАНИ КРАТКОТРАЙНИ И ДЪЛГОТРАЙНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

В ЧУЖБИНА; 

 

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И РАБОТНИ СРЕЩИ ПО COST АКЦИИ НА 

ЕС; 
 



                                                                                                                                   

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление 
на хора, проекти и 

бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала 

(например  в областта на 

културата и спорта) у 
дома и др. 

 - КОМУНИКАТИВНОСТ;  

- КООРДИНАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ;  

- ПРЕЗЕНТАТИВНИ УМЕНИЯ; 

- ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ, ПРИДОБИТИ ОТ ЖИТЕЙСКИЯ 

ОПИТ И КАТО РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТИ И УЧАСТНИК;  

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 - РАБОТА НА КОМПЮТЪР – ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИ WINDOWS 

MS OFFICE, ARCGIS, СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР, STAT VIEW, 

STATISTICA, SPSS, SIMLAB 2.2., INTERNET, ACCESS И ДР.; 

МОДЕЛИ ROMUL, YASSO07; INVEST; ITREE 

- УМЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ICP-MS, ПРИДОБИТИ ПО ВРЕМЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЧУЖБИНА 

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

       - Член на СУБ, БПД, СЛБ, БДХВ, МДХВ, ESP  

 

 

 

Специфични изисквания за трудов стаж, професионални постижения и научен опит 

за периода 2012 – юни 2019 година /след последна хабилитация/ – в съответните 

приложени документи по списък. 

 

Аз, долуподписаният(ата), с настоящото удостоверявам, че настоящата автобиография (CV) вярно 

описва мен, квалификациите и опита ми.  

 

 

 

 

 

Подпис:  

Доц. д-р Миглена Жиянски 

 

 

Дата: 26.06.2019 

Гр. София 

 


