
1 
 

 

СПРАВКА 

ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ 

 

на гл. асистент д-р Светла Братанова-Дончева 

 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН 

във връзка с участие в конкурс за придобиване на академичната длъжност 
„доцент” 

Специалност „Екология и опазване на екосистемите“ (02.22.01)  

за нуждите на Секция „Екосистемни изследвания” към Отдел 
„Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна 

биология” 

 

В настоящия конкурс са представени 72 научни труда, които включват: 1 
монография и 71научни статии, разделени на: 

 Монография – 1 бр. 

 Публикации в научни списания с Impact Factor – 9 бр. 

 Публикации в научни списания с импакт ранг – 9 бр. 

 Публикации в други реферирани издания – 8 бр. 

 Публикации без рефериране и индексиране в световната система за 
рефериране, индексиране и оценяване  - 8 бр. 

 Публикации в книги и специализирани издания – 9 бр.  

 Трудове, отпечатани в пълен текст в сборници от научни конференции и 
симпозиуми – 27 бр. 

 

Общо откритите цитирания са 86 броя на 30 публикации. От тях:  

 Цитирания в списания с Impact Factor - 35 бр. 

 Цитирания в реферирани списания - 16 бр. 
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Основната част от научните трудове са свързани пряко с развитието на 
екосистемните изследвания в ИБЕИ, което представлява и тематичната област 
и специалността на конкурса.  

Най-важните научни и научно–приложни приноси могат да се обобщят в 
следните основни направления: 

Направление 1. Разработване на принципи и подходи за интегрални 
оценки и мониторинг на характерни замърсители, като са получени 
оригинални данни за тяхното поведение и въздействие в различни 
екосистеми. 

1. Разработен концептуален алгоритъм за оценка на екологичен риск на 
различни стресори (27). 

2. Оценена е ролята на критични натоварвания с тежки метали в различни 
типове горски екосистеми (15). 

3. Оценено е поведението на олово в системата атмосфера-растение  (67). 

4. Оценени са екотоксикологичните ефекти на тропосферен озон върху 
представителни дървесни видове в България (1, 3, 25, 32, 33, 37). 

5. За първи път експериментално е оценено  замърсяването с О3 в София и 
околностите чрез система за активен биомониторинг, използваща Nicotiana 

tabacum L. cv. Bel-W3. (33, 37). 

6. Разработена е концепция за интегрална оценка за управление качеството 
на водите, включваща дифузни източници на замърсяване, на водосборен 
принцип както и система от интегрални показатели за качеството на води, 
като са проведени измервания и оценки, включително и оценка на 
икономически дейности върху формирането на водния отток (19, 21,23,24, 
45, 66). 

7. Осъществена е оценка на импакта на различни стресови фактори върху 
растението с помощта на техниката флуоресценция на хлорофил а, 
включваща  концептуална и експериментална работа върху различни 
дървесни видове (17, 35, 39,41). 

Направление 2. Интердисциплинарни изследвания върху 
биоразнообразието, структурата и функционирането на естествените 
кестенови (Castanea sativa Mill.) екосистеми в България. 

8. Получени са нови, както и са допълнени съществуващи данни, за широк 
кръг структурни характеристики на естествените кестенови екосистеми 
(Castanea sativa Mill) в България, вкл. произход, разпространение, 
фитоценотични характеристики, направена е оценка на състоянието 
кестеновите гори (2, 10, 11, 14, 20, 26, 29, 36,38, 39, 40, 42, 44, 48,49, 52, 
54, 56,70). 

9. Получени са оригинални данни за основни функционални характеристики 
на кестеновите екосистеми в България, като интензивност на кръговрата 
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на биогенни елементи, оценка на биотични взаимоотношения, оценка на 
биомаса и продукция на различните етажи на горите, оценена е 
фотосинтетична активност и др. (12,13, 18, 30, 36, 42, 49, 50, 53, 54).  

10. За първи път е направена оценка на степента на деградационните 
процеси на кестеновите гори в Беласица на базата на адаптирана 
методика, която е  разработена и допълнена с индикатори за нашите 
условия (2, 10, 30,38, 44, 47, 53,54, 56). 

11. Извършена е комплексна екосистемна оценка на кестеновите гори в 
Беласица  (монография). 

12. Разработени са и предложени рамкови подходи и препоръки за устойчиво 
и адаптивно управление на кестеновите екосистеми в Беласица, които се 
базират на  широк кръг изследвания.. Препоръките са   приети на Висш 
експертен съвет на Националното управление на горите (2006г.)  и са 
включени във вътрешни разпоредби за стопанисване на кестеновите гори 
(14, 18, 34, 40, 44, 47, 56). 

Направление 3. Пилотни изследвания на чувствителни екосистеми за 
оценка на ефектите на климатични промени върху горски екосистеми в 
България; развитие на концептуални аспекти и възможности за устойчиво 
екосистемно управление 

13. За първи път са установени измествания в динамиката на режима на 
състоянието на горите от Fagus orientalis (Странджа планина) за 20 год. 
период, които са свързани с режима на проявление на локалните 
климатични явления (16, 57, 60). 

14. За първи път е извършено изследване и оценка на  адаптивния потенциал 
в уникалните горски екосистеми на Странджа планина на базата на 
оценка на дългосрочната динамика на уврежданията и регенерацията на 
горите (57, 60). 

15. Извършени са иновативни проучвания и са получени нови данни за 
характерните особености на динамиката на горната горска граница при 
високопланински екосистеми в България (9, 18, 34, 63, 64). 

16. Предложени са съвременни подходи и препоръки за устойчиво 
управление и стопанисване на горски екосистеми, които са разработени 
на базата на теоретичната и концептуална рамка на биоразнообразието, 
екосистемния подход и адаптивното управление (9, 22, 26, 31, 44, 47, 56, 
60). 

Направление 4. Разработка на национална концепция и обща 
методологична рамка за оценка на екосистеми и техните услуги в 
България на основата на изследвания на функционални характеристики 
на  различни екосистеми и аспекти на биоразнообразието.  

17. Разработени са отделни аспекти от концепцията за екосистемни услуги (7, 
8, 18, 59) 
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18. Анализиране капацитетът на характерни екосистеми за предоставяне на 
екосистемни услуги(6, 7, 34, 58, 61, 63) 

19. Разработена е методологична рамка за оценяване и картиране на 
екосистемни услуги в България (6, 7, 34, 58,  61, 63) 

20. Направен е съществен принос към разработката на основни аспекти на 
теоретичните основи и методични подходи за оценка на екосистемите и 
техните услуги в България за нуждите на европейския процес на тази 
оценка. (7, 8,65), както и в актуализацията на Европейската стратегия за 
биоразнообразието до 2020г. (71).   

Направление 5 - Ново изследователско направление 

21. Развито е ново изследователско направление „Функциониране на 
наземни екосистеми и екосистемни услуги“, което е в основата на научно-
изследователската работа на секция „Екосистемни изследвания“ на 
ИБЕИ. Към него е изградена и научна инфраструктура „Мрежа за 
дългосрочни екосистемни изследвания в България (LTER-BG)“, която 
предоставя възможности за екосистемни изследвания не само в 
станциите в България, но и в станциите на Европейския клонна мрежата 
(55, 68, 69). 

 

16.05.2017 

 

Д-р Светла Братанова-Дончева 


