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2015 Зам. Председател на ИС на ФНИ
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Членство в професионални организации:
Дружество на Физиците в България
Европейска Асоциация по Изучаване Замърсяването на Въздуха (EURASAP)
Професионални интереси и изследователски опит:
Мезомащабна атмосферна динамика
Локални циркулационни системи
Ефекти на топографските хоризонтални нееднородности
Локален климат, фактори за формирането му, антропогенни въздействия
Динамика на Планетарния Граничен Слой:
Моделиране профилите на метеоелементите в Планетарния Граничен слой
Денонощен ход на метеоелементите в Планетарния Граничен слой
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Хоризонтално нееднородни гранични слоеве
Параметризация ефектите на Планетарния Граничен слой и Приземния слой в
крупномащабни модели на атмосферната динамика
Пренос на замърсяване в атмосферата и изучаване качеството на въздуха:
Моделиране преноса на замърсяване в Планетарния Граничен слой и Приземния слой
при различни турбулентни режими на атмосферата
Числено моделиране на замърсяването на атмосферата при различни мащаби на пренос отчитане и параметризация на подмрежови ефекти
Спрегнати дифузионни задачи, функции на влияние и приложението им при опазване на
околната среда
Изследване взаимодействието на различни мащаби на пренос при формиране
замърсяването на атмосферния въздух
Разработване на регулаторни методики и експертна дейност в областта на контрола и
управлението на качеството на въздуха:
Участие в многобройни национални и международни експертизи относно контрола и
управлението на качеството на въздуха
Ръководител на разработването на новата национална регулаторна методика за
мониторинг, контрол и управлението на качеството на въздуха около промишлени обекти
Разработване на система за прогнозиране на химическото време
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