
  

Име  Веселка Неделчева Влахова 

 
Дати (от-до)  от декември 2015г. до момента  

Име и адрес на 
работодателя 

Катедра Агроекология 

Аграрен университет – Пловдив, бул. „Менделеев” 12, гр. Пловдив, п.к. 4000 

Вид на дейността или 
сферата на работа 

Преподавателска дейност 

 

Заемана длъжност Доцент 

 I. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

 А) Извеждане на практически занятия в ОКС „Бакалавър“ по дисциплините: 

“Агроекология” на спец. РЗ (редовно) през уч. 2015/2016г.; 2016/2017г.; 2017/2018г. и (задочно) 
през уч. 2015/2016г.; 2016/2017г.; 2017/2018г. и 2018/2019г.;  
“Агроекологична защита” на спец. Растителна защита (задочно) през уч. 2015/2016г.; 
2016/2017г.; 2017/2018г. и 2018/2019г.;  
“Екологосъобразни земеделски практики” на спец. БЗ (редовно) през уч. 2015/2016г. и на спец. 
АСПЗ (редовно) през уч. 2016/2017г.; 

“Екологично фермерство” на спец. АТ, АИ (редовно) през уч. 2015/2016г. и 2016/2017г.; 

“Агролесовъдни системи” на спец. АСПЗ (редовно)- през уч. 2016/2017г.; 
“Агролесовъдство в биологичните ферми” на спец. Биологично земеделие (редовно)- през уч. 
2016/2017г.; 

“Биологично земеделие” на спец. Растителна защита (редовно)- през уч. 2017/2018г.; 
2018/2019г. и (задочно)- през уч. 2017/2018г.; 2018/2019г.; 
“Биологично земеделие” (задочно)- на спец. ЕООС през уч. 2018/2019г.; 
“Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите” на спец. ЕООС (задочно) през 
уч. 2015/2016г. 
 

Б). Извеждане на практически занятия в ОКС „Магистър“ по дисциплините: 

“Агроекология” в МК „ЕСС“ (редовно)- 10 часа през уч.2015/2016г.; 2016/2017г. и (задочно) през 
уч. 2017/2018г. и 2018/2019г.;  
“Състояние и контрол на околната среда” в МК „ЕСС“ (редовно)- 10 часа през уч. 2017/2018г. и 
2018/2019г.;  
“Устойчиво развитие” в МК „ЕСС“ (редовно)- 10 часа през уч. 2017/2018г. и 2018/2019г.;  
“Агроекология и управление на агроекосистемите” в МК „Агробизнес и предприемачество“ 
(задочно)- 10 часа през уч.2017/2018г.;  
“Агроекология” в МК „РЗ“ (задочно)- 10 часа през  уч. 2017/2018г. и 2018/2019г.;  
“Агроекология с основи на био-производството” в МК „Биологично земеделие и РЗ“ (задочно)- 
10 часа през  2017/2018г.;  
“Агролесовъдство и биологично земеделие” в МК „Биологично земеделие- 10 часа през уч. 
2017/2018г. 
“Екологично фермерство” в МК „ОБР“ (редовно)- 15 часа през уч. 2018/2019г.;  
“Екологосъобразни земеделски практики и туризъм” в МК „УПЕТ“ (редовно)- 15 часа през уч. 
2018/2019г.;  
“Биоразнообразие в агроекосистемите” в МК „ОБР“ (редовно)- 15 часа през уч. 2018/2019г.;  

В) Лекционни курсове  
“Агроекологична защита” на спец. Растителна защита (задочно)- 9 уч. часа през уч. 
2015/2016г.; 2016/2017г.; 2017/2018г. и 2018/2019г.; 
“Агроекология” на спец. Растителна защита (задочно)- 15 часа през уч. 2015/2016г. и 
2016/2017г.;  
“Замърсяване на почвите и въздействие върху горските АЕС” на спец. АСПЗ (редовно)- 30 
часа през уч. 2015/2016г.; 
“Агролесовъдни системи” на спец. АСПЗ (редовно)- 30 уч. часа през уч. 2016/2017г.; 
“Биологично земеделие” (задочно)- на спец. ЕООС - 9 уч. часа през уч. 2016/2017г.; 
“Биологично земеделие” (задочно)- на спец. Растителна защита - 9 уч. часа през уч. 
2017/2018г.; 
“Агролесовъдство в биологичните ферми” (редовно)- на спец. Биологично земеделие - 20 уч. 
часа през уч. 2016/2017г.; 

“Многофункционално стопанисване и опазване на горските агроекосистеми” на спец. АСПЗ 
(редовно)- 30 часа през уч. 2015/2016г. и 2016/2017г.; 

“Екологосъобразни земеделски практики” (редовно)- на спец. Биологично земеделие през уч. 
2015/2016г. и на спец. АСПЗ през уч. 2016/2017г.; 
“Екологично фермерство” (редовно)- на спец. АТ- 15 уч. часа през уч. 2016/2017г.; 
“Екологично фермерство” (задочно)- на спец. АИ - 9 уч. часа през уч. 2016/2017г. 
“Биологично земеделие” (задочно)- на спец. ЕООС- 9 уч. часа през уч. 2018/2019г.; 
“Устойчиво развитие” в МК „ЕСС“ (редовно)- 9 уч. часа през уч. 2017/2018г. и 2018/2019г.;  
“Екологично фермерство” в МК „ОБР“ (редовно)- 15 часа през уч. 2018/2019г.;  
“Екологосъобразни земеделски практики и туризъм” в МК „УПЕТ“ (редовно)- 15 часа през уч. 
2018/2019г.;  

 


