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Изследователски интереси  

От януари 2019г съм отчислен докторант с право на защита към секция „Горска 

екология“ на Институт за гората – БАН, по тема „Влияние на промените в 

земеползването върху акумулацията на въглерод в екосистеми от района на Средна 

Стара планина“ с ръководител доц. д-р Миглена Жиянски.  

Изследователските ми интереси са свързани с горски екосистеми, почвознание, 

устойчиво управление на природните ресурси, изследвания в горски екосистеми, 

влиянието на земеползването, промените в земеползването и различните 

горскостопански практики и тяхната интензивност, върху съдържанието на въглерод в 

горските екосистеми. Възможността да развия знанията и уменията си в области 

свързани с управление на природните ресурси, горска екология, кръговрат на вещества 

и елементи в горските екосистеми, качествена и количествена оценка на екосистемните 

услуги чрез участие в научни проекти, е водеща в работата ми. 

 

Приключили проекти 

2013 – 2015 – Land-use and management impacts on carbon sequestration in mountain 

ecosystems”, Bulgarian-Swiss Programme “Researches”, SNF (Switzerland) and MEYS 

(Bulgaria) – Докторант към проектът. 

 

Публикации 

 Kirova, L. Comparative analyses on some soil characteristics in different land uses from 

Central Balkan Mountains. 2018, Сборник с доклади 

 Zhiyanski, M., Glushkova, M., Kirova, L., Filcheva, E.. Quantitative and qualitative 

features of soil humus in mountain treeline ecosystems. Silva Balcanica, 1, 2017, 5-23. 

SJR:0.139  

 Menichetti, L., Leifeld, J., Kirova, L., Szidat, S., Zhiyanski, M.. Consequences of planned 

afforestation versus natural forest regrowth after disturbance for soil C stocks in Eastern 

European mountains. Geoderma, 297, Elsevier, 2017, DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.02.028, 19-27. ISI IF:2.855  

Секция Горска екология  

 

Адрес 

 

Институт за гората – Българска Академия 

на Науките Бул. „Св. Климент Охридски“ 

№132, 1756 София  

 

Контакти 

 

Тел.: +359 2 9620447  

 

Web / E-mail 

 

l.naydenova@gmail.com  



 Zhiyanski, M., Gikov, A., Nedkov, S., Dimitrov, P., Naydenova, L.. Mapping Carbon 

Storage Using Land Cover/Land Use Data in the Area of Beklemeto, Central Balkan. 

Sustainable Mountain Regions: Challenges and Perspectives in Southeastern Europe, 

Chaptеr 4, Springer, 2016, ISBN:978-3-319-27903-9, DOI:10.1007/978-3-319-27905-3_4, 

268, 53  


