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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Веселка Неделчева Влахова 

Адрес  бул. Шести септември № 11, етаж 2, гр. Пловдив, пощ. Код 4002, държава Р.България 

Телефон  +359/899 633 753 

Факс   

E-mail  vvlahova179@abv.bg   

 

Националност  българка 

 

Дата на раждане  20.11.1974 г. 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• 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, научно-изследователска 

 

• Заемана длъжност  Доцент 

• Основни дейности и отговорности  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. 

В) Разработени и реализирани семинарни и лабораторни упражнения по 
дисциплините и нови лекционни курсове: 
“Екологосъобразни земеделски практики” на спец. Биологично земеделие - 30 часа през уч. 
2015/2016г.; 
“Алтернативи за повишаване на почвеното плодородие” на спец. РЗ - 15 часа през уч. 
2015/2016г.; 
“Екологично фермерство” на спец. Растителна защита - 15 часа през уч. 2016/2017г.; 



  

“Агролесовъдни системи” на спец. АСПЗ - 30 часа през уч. 2016/2017г.; 
“Агролесовъдство в биологичните ферми” на спец. Биологично земеделие - 30 часа през уч. 
2016/2017г.; 
“Биологично земеделие” (задочно)- на спец. ЕООС - 9 часа през уч. 2016/2017г.; 
“Екологично фермерство” на спец. АИ (задочно)- 9 часа през уч. 2016/2017г.; 

“Агроекологична защита” (задочно)- на спец. Растителна защита - 9 часа през уч. 
2017/2018г.; 
“Устойчиво развитие” в МК „Екология на селищни системи“- 15 часа през уч. 2017/2018г.; 
“Поддържане на почвеното плодородие” в МК „Биологично земеделие и РЗ“- 30 часа през  
уч. 2017/2018г.; 
“Смесени култури в агроекосистемите” в МК „Агроекология и РЗ“- 15 часа през уч. 
2017/2018г.; 
“Пермакултура и Пермакултурен дизайн” в МК „Агроекология и РЗ“- 15 уч. часа през уч. 
2017/2018г.;  
“Биодинамично земеделие” в МК „Агроекология и РЗ“- 15 уч. часа през уч. 2017/2018г.; 
“Екологосъобразни земеделски практики и туризъм” в МК „Устойчиво природоползване и 
екологичен туризъм“- 15 уч. часа през уч. 2017/2018г.  

 Г) 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. 
 

II. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

1. Проект към Селскостопанска Академия: ПОЗМ 171. (2014г.–2017г.): „Технологични 
решения при екологосъобразно производство на зеленчуци и картофи“- Ръководител: проф. 
Хриска Ботева (член на колектива); 

2. Проект към Селскостопанска Академия: Р 129. (2014г.- 2017г.): „Селекция на зеленчукови 
култури и картофи“ - Ръководител: доц. Славка Калъпчиева (член на колектива); 

3. “Проучване влиянието на различни торове върху биологичните и стопански качества на 
пшеницата- лимец и спелта, в условията на биологично производство”- финансиран от НИЦ 
през периода  2014- 2017 г. (член на колектива);  
4. Акадмичен наставник по проект: BG05M20P001-2.002-0001 на МОН 
„Студентски практики- Фаза 1”, финансиран от ОП НОИР (2017г.); 

III. РЪКОВОДСТВО НА ДИПЛОМАНТИ:  

11 защитили, от тях 2 в ОКС „Бакалавър“ и 9 в ОКС „Магистър“ 

 

• Дати (от-до)   от октомври 2007г. до декември 2015г. 

• Име и адрес на работодателя  Катедра Агроекология и ЗАН 

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

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Преподавателска, научно-изследователска 

• Заемана длъжност  Главен асистент 

• Основни дейности и отговорности  I. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

 А) Извеждане на практически занятия по дисциплините: 

“Екология” на спец. РЗ (редовно) - през уч. 2007/2008г.; 2008/2009г.; 2009/2010г; 2010/2011; 
2011/2012; 2012/2013г.; а след това е преименувана, като „Агроекология”- (редовно) - през 
уч. 2013/2014г.; 2014/2015г.; 

“Агроекология и управление на агроекосистемите” на спец. Биологично земеделие (редовно)  
през уч. 2012/2013г.; 2013/2014г. и 2014/2015г.; 

“Агроекологична защита” на спец. РЗ (редовно) през уч. 2007/2008г.; 2008/2009г.; 2009/2010г. 
и (задочно) през уч. 2013/2014г.; 2014/2015г.; 

“Екологично фермерство” на спец. АИ (редовно и задочно)- през уч. 2014/2015г.; 

“Екология на ландшафта и биологично земеделие” при спец. Биологично земеделие 
(редовно) през уч. 2014/2015г.; 

“Агроекологична защита” на спец. Растителна защита (редовно) през уч. 2007/2008г., 
2008/2009г., 2009/2010г. и (задочно)- през уч. 2014/2015.; 

“Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите” на спец. ЕООС (редовно)   

през уч. 2008/2009г.; 2009/2010г.; 2010/2011г.; 2011/2012г.; 2012/2013г.; 2013/2014г.; 



  

2014/2015г. и (задочно) през уч. 2013/2014г.; 

“Замърсяване и опазване компонентите на околната среда” на спец. БЗ (редовно)- през уч. 
2013/2014г. и 2014/2015г.; 

“Екология” на спец. Хидромелиорации, АТС (редовно)  през уч. 2007/2008г.; 2008/2009г.; 
2009/2010г. и 2010/2011г.; 

“Основи на екологията” на спец. ТСЗ, АТС (редовно)- през уч. 2007/2008г.; 2008/2009г.; 
2009/2010г. и 2012/2013г.; 

“Екология” на спец. Аграрен туризъм, АИ (редовно) през уч. 2007/2008г., 2008/2009г.; и 
(задочно) - през уч.2008/2009г.;  

“Управление и опазване на околната среда” на спец.УРР (редовно)- през уч. 2012/2013г. 

“Екология и опазване на околната среда” на спец. Лозаро-градинарство (задочно)- 
2007/2008г.;  

“Екология и опазване на околната среда” на спец. Агрономство-полевъдство (задочно)- през 
уч. 2007/2008г. и 2008/2009г.; 

“Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите” на спец. ЕООС (редовно)-  
през уч. 2007/2008г. и 2008/2009г.;  

“Екология” на спец. ЕООС (редовно) - през уч.2007/2008г.  

 

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

“Агроекология” в МК „ЕСС“ (редовно)- 10 уч. часа през  2014/2015г.;  
“Замърсяване, опазване на почвите и въздействие върху екосистемите” в МК „ЕСС“ 
(редовно)- 15 уч. часа през  2013/2014г.;  
“Земеделски практики в биологичното земеделие” в МК „РЗ“ (редовно)- 15 уч. часа през  
2013/2014г.;  

В). Разработени и реализирани семинарни и лабораторни упражнения по 
дисциплините: 
“Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите” при спец. ЕООС - 30 уч. часа 
през уч. 2008/2009г.; 
“Агроекология” при спец. РЗ (редовно)- 10 уч.часа през уч. 2011/2012г.; 
“Агроекология и управление на агроекосистемите” при спец. Биологично земеделие 
(редовно)- 10 уч. часа през уч. 2012/2013г.; 
“Екологичен мониторинг” при спец. АСПЗ- 15 уч. часа през уч. 2013/2014г.; 
“Многофункционално стопанисване и опазване на горските агроекосистеми” при спец. АСПЗ- 
15 уч. часа през уч. 2013/2014г.; 
“Екология на ландшафта и биологично земеделие” при спец. Биологично земеделие- 15 уч. 
часа през уч. 2014/2015г.  
 

Г) Лекционни курсове  

“Мониторинг на агролесосистемите” на спец. АСПЗ (редовно)- 30 часа през уч. 2013/2014г.; 

“ Замърсяване на почвите и въздействие върху горските АЕС” на спец. АСПЗ (редовно)- 30 
часа през уч. 2013/2014г. и 2014/2015г.; 

“Замърсяване и опазване компонентите на околната среда” на спец. БЗ (редовно)- 45 часа 
през уч. 2013/2014г.; 

“Многофункционално стопанисване и опазване на горските агроекосистеми” на спец. АСПЗ 
(редовно)- 30 часа през уч. 2013/2014г. и 2014/2015г.; 

“Агроекологична защита” на спец. Растителна защита (задочно)- 9 часа през уч. 2013/2014.; 

“Агроекология” на спец. Растителна защита (редовно)- 30 часа през уч. 2014/2015г.; 

“Екология на ландшафта и биологично земеделие” на спец. БЗ (редовно)- 15 часа през уч.  
2014/2015г. 

 

II. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

1. “Вегатативни и репродуктивни прояви при пипер отглеждан в условията на биологично 
земеделие и възможности за приложение на някои биоторове”- финансиран от НИЦ през 
периода  2009- 2011 г. (оперативен ръководител гл. ас. В.Влахова) 

III. РЪКОВОДСТВО НА ДИПЛОМАНТИ:  

8 защитили дипломанти в ОКС „Бакалавър“  

 

• Дати (от-до)   от май 2004г. до октомври 2007г. 

• 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, научно-изследователска 

• Заемана длъжност  Старши асистент 

• Основни дейности и отговорности  I. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

А) Извеждане на практически занятия по дисциплините: 

“Екология и опазване на околната среда” на спец. Лозаро-градинарство (задочно) през 
уч.2004/2005г.; 2005/2006г. и (редовно) през уч.2006/2007г.; 

“Екология и опазване на околната среда” на спец. Агрономство- полевъдство (редовно) през 
уч.2005/2006г.; 

“Екология и опазване на околната среда” на спец. Животновъдство (задочно) през уч. 
2006/2007г.; 

“Екология” на спец. Растителна защита (редовно) през уч. 2004/2005г.; 2005/2006г. и 



  

2006/2007г.;  

“Екология” на специалност ЕООС (редовно) през уч.2006/2007г.;  

“Основи на екологията” на спец. ТСЗ, АТС (редовно) през уч. 2004/2005г.; 2005/2006г. и 
2006/2007г.; 

“Екология” на спец. Хидромелиорации, АТС (редовно) през уч.2006/2007г.; 

“Екология” на спец. Аграрен туризъм, АИ (задочно) през уч. 2005/2006г. и (редовно и 
задочно) през 2006/2007г.; 

“Агроекологична защита” на спец. Растителна защита (редовно) през уч. 2004/2005г.; 
2005/2006г. и 2006/2007г.; 

“Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите” на специалност ЕООС 
(редовно) през уч. 2004/2005г.; 2005/2006г. и 2006/2007г.; 

“Екологичен мониторинг” на спец.ЕООС (редовно) през уч.2006/2007г.; 

Б). Разработени и реализирани семинарни и лабораторни упражнения по 
дисциплините: 
“Основи на екологията”- спец. ТСЗ- 15 уч. часа; 
“Екологичен мониторинг”- спец. ЕООС - 15 уч. часа през уч. 2006/2007г.; 
“Екология”- спец. Аграрен туризъм - 10 уч. часа;  
“Екология” - ЕООС- 10 уч. часа през уч. 2006/2007г.  

 

II. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

“Изследване на опаковъчните процеси при пресни плодове и зеленчуци”- финансиран от 
НИЦ през периода 2004- 2007 г. (оперативен ръководител  ст. ас. В.Влахова) 

 

• Дати (от-до)   от 13.02.2001г. до май 2004г. 

• 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, научно-изследователска 

• Заемана длъжност  Асистент 

• Основни дейности и отговорности  I.  ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

А) Извеждане на практически занятия по дисциплините: 

“Екология” на спец. ЕООС (редовно) през уч. 2001/2002г.;  

“Екология” на спец. Растителна защита (редовно) през уч. 2001/2002г.; 2002/2003г. и 
2003/2004г.; 

“Основи на екологията” на спец. ТСЗ, АТС (редовно) през уч. 2001/2002г.; 2002/2003г. и 
2003/2004г.; 

“Агроекологична защита” на спец. РЗ (редовно) през уч. 2001/2002г.; 2002/2003г. и 
2003/2004г.; 

“Екология и опазване на околната среда” на спец. Лозаро-градинарство (редовно) през уч. 
2001/2002г.; 2002/2003г. и 2003/2004г.; 

“Екология и опазване на околната среда” на спец. Агрономство- полевъдство (редовно) през 
уч. 2001/2002г.; 2002/2003г. и 2003/2004г.; 

“Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите” на специалност ЕООС 
(редовно) през уч. 2001/2002г.; 2002/2003г. и 2003/2004г.; 

Б). Разработени и реализирани семинарни и лабораторни упражнения по 
дисциплините: 
“Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите”- ЕООС (редовно)-  10 уч. часа.  
 

II. НАУЧНО- ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

“Разработка и приложение на биотестове за мониторинг на замърсяването на водите”- 
финансиран от НИЦ през периода 2001- 2003 г. (член на колектива); 

“Екологична оценка на качеството на водите на реките Чепеларска и Чепинска”- финансиран 
от НИЦ през 2003 г.(оперативен ръководител-  ас. В.Влахова). 

 
 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1997г.- 1998г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Висш селскостопански институт- Пловдив 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Ненасекомни неприятели, Карантина на растенията, Прогноза и сигнализация на 
вредителите, Интегрирана растителна защита, Фитосанитарен мониторинг и експертиза, 
Екологично земеделие. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по специалност Растителна защита- 1998г. 

 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 



  

• Дати (от-до)  1992г.- 1997г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Висш селскостопански институт- Пловдив 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Агроекология, Агроекологична защита, Агроекологичен контрол и законодателство, 
Алтернативни системи на земеделие, Екологичен мониторинг и моделиране, Биологична 
растителна защита, Имунитет на растенията, Обща и специална ентомология,  Обща и 
специална фитопатология, Хербология, Екологично животновъдство и др. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по специалност Агроинженерство-Агроекология- 1998г. 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 
 

• Дати (от-до)  1994г.- 1997г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Висш селскостопански институт- Пловдив, Свободен факултет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Обща теория на правото, Гражданско право, Аграрно право, Търговско право, 
Административно право, Трудово право, Екологично право, Финансово право. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Консултант по Аграрно право- 1997г. 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 



  

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ 
или диплома. 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  Английски 

• Четене  Много добро 

• Писане  Добро 

• Разговор 

 

• Четене 

• Писане 

• Разговор 

 Добро 

Руски 

Добро 

Добро 

Добро 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Работа в екип с научни работници в УХТ- Пловдив (от 2004г. до 2007г.); Овощарски 
институт- Пловдив- (от 2005г. до 2007г.), Институт по зеленчукови култури- Пловдив (от 
2009г.- до момента) и колеги от Аграрен университет- Пловдив (от 2001г.- до момента). 

Членува в научна организация СУБ- Пловдив- от 2002г. до момента. 

Членува в клуб на еколога, към Община Пловдив- от февруари 2001г. до 2008г. 

Член на Факултетния съвет на Факултет по Растителна защита и Агроекология при Аграрен 
университет- Пловдив (от март 2016г. до момента); 

Секретар на Факултет РЗА- за мандат (март 2016г.- декември 2019г.); 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Протоколчик на катедра Агроекология от януари 2002 г. до януари 2004 г. и от 01.03.2006 г. 
до 1.10. 2008г. 

Участие в КСК за набиране на кандидат- студенти в професионална гимназия по селско 
стопанство гр. Садово- през 2012г., 2013г. и 2014г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Работа с офис-техника (копирни машини, скенер, записващи устройства). 

Отлично владеене на Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™, SPSS, BIOSTAT 

и Internet (e-mail www). 

Основни познания по графичен дизайн (Adobe Illustrator™, PhotoShop™). 

„Евро Алианс”- курс по английски език- Headway Pre-Intermediate 

„Топ Партнер”- курс по компютърна грамотност MS Office ХР 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

  

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 Специализации: 

Германия, 2004г. Участие в Международен следдипломен курс по “Опаковане и рециклиране 
на опаковките” провеждан от Център за следдипломна квалификация IHK, гр. Лайпциг, от 
04.07.2004г. до 11.07.2004 г. 
САЩ, 2005г. Michigan State University (MSU), Institute of International Agriculture (IIA). 
Стипендиант на Norman E. Borlaug International Agricultural Science and Technology Fellows 
Program, за периода 27.08.2005 г.- 03.10.2005 г.  

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Шофьорска книжка –категория В 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

 


