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Изследователски интереси 

Дълги години се занимавам с лабораторни изследвания на почвени, растителни и водни проби. Интересите 

ми са в областта на химията и физиката на почвите. Участвала съм в проучвания свързани с мониторинг на 

горската растителност и почви и в обработката и анализа на данни от екологични стационари. 

Приключили проекти 

„Стационарни изследвания върху структурно-функционални особености на горски екосистеми при условия 
на климатични промени“–  БАН, 2009-2011 – ръководител проф. дсн Ив. Маринов – член на екипа 

Тема 03. Изследвания върху акумулацията на въглерод в горски екосистеми при различни форми на 
стопанисване  ръководител доц. д-р Миглена Жиянски– член на екипа 

„Стационарни изследвания върху структурно-функционални особености на горски екосистеми при условия 
на климатични промени–II“ -  БАН, 2012-2014 - ръководител проф. дсн Ив. Маринов– член на екипа 

Тема 6.0.1 Изменение на органичното вещество в горски почви по съдържание, състав и запаси във връзка 
с климатичните промени – 2009-2011 г.  – член на екипа        

Тема 6.0.4 Разпределение и динамика на хумусни системи в горски почви от Рила планина– член на екипа 

Договор 2.0.0.“Структурно-функционални особености на горските екосистеми, като рискови процеси и 
явления в горски територии“ -  финансиран от бюджета на БАН. – член на екипа 

Подпроект: Компостиране на растителни отпадъци от градски паркове - възможност за оползотворяване– 
член на екипа 

Подпроект: Оценка на въздействието на горски пожари върху качеството и функциите на горски почви– член 
на екипа 

Проект: Оценка и мониторинг за въздействието на замърсения въздух върху  горските  екосистеми. – член 
на екипа 

“За по добро разбиране на екосистемни услуги в градска среда, чрез оценка и картиране  (TUNESinURB )“ 
– член на екипа 

„Land use and management impacts on carbon sequestration in mountain ecosystems“.- Българо-швейцарска 
програма, SNSF, 2011-2016. 

„Оценка на ерозионния риск и определяне на противоерозионни дейности  във водосбора  на р. Джерман“. 
– член на екипа 


