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РЕКТОР на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
/ВУАРР/, 4003 Пловдив, бул. Дунав 78

1 юни, 2008 – 30 юни 2019 г.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/
ЗАМ. РЕКТОР по учебна дейност и международно сътрудничество
Организиране, координиране и осъществяване на методически контрол на:
Приемa, обучението и дипломирането на български и чуждестранни
студенти; Внедрената система за оценяване и поддържане качеството на
обучение; Пряко ръководство на дейността на отдела за международно
сътрудничество за организиране на преподавателски и студентски
мобилности с цел обучение и практика; Институционален координатор по
Програма „Еразъм“. Координиране дейността на отдела за национални и
международни проекти, както и Центъра за професионална квалификация.
Представител на ръководството за Системата за управление на качеството по
ISO 9001:2015.
Професор по Растителна защита във ВУАРР
Титуляр на лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми:
За ОКС „Бакалавър“
- Агроекология, в специалностите: Аграрна икономика, Стопанско
управление, Икономика на туризма, Управление на агробизнеса
- Биологично земеделие, в специалностите: Аграрна икономика,
Управление на агробизнеса и Стопанско управление
- Растителна защита, в специалност Управление на агробизнеса и Аграрна
икономика
За ОКС „Магистър“
- Биологично земеделие и Мениджмънт на околната среда в магистърска
програма „Управление на селските райони“
- Биологично земеделие и биохрани в магистърска програма
„Мениджмънт на храните и храненето“
Доцент по Растителна защита (Ентомология) във ВУЗК и ВУАРР

2013 г. – до момента

2008 – 2013 г.
Ноември, 2005 – Май 2008 г.

Висше училище “Земеделски колеж” (ВУЗК)
4003 Пловдив, бул. Дунав 78
 Главен асистент по Ентомология
 Ръководител на Отдел “Международна дейност”
 Провеждане на практически занятия по Ентомология със студентите от
специалностите “Фермерство” и “Технологии по градинарство и
винарство”. Извеждане на пълен курс (лекции и упражнения) със
студентите от същите специалности във ВУЗК – Филиал - гр. В. Търново.
 Ръководител на дейностите по международно сътрудничество, активна
работа по изпълнение на конкурсно финансирани международни
проекти.

Април, 2001 – 30.10.2005 г.

Септември 1998 – Април,
2001

Висше училище “Земеделски колеж”
4003 Пловдив, бул. Дунав 78
 Хоноруван преподавател по ентомология
 Секретар по международно сътрудничество
 Провеждане на практическите занятия по Ентомология със студентите от
специалността «Фермерство».
 Осъществяване на текущите дейности по международно сътрудничество
и участие в разработването на проекти по Европейските програми за
образование и научни изследвания. Работа по текущи международни
проекти на ЕС по програмите “Леонардо да Винчи” и “Сократес Комениус”.
Аграрен университет, Катедра Ентомология
ул. Менделеев 12, Пловдив 1000
Агроном
Подготовка на учебни материали за провеждане на лекции и упражнения
/изготтвяне на табла, схеми, техническо оформяне на презентации и др./,
извеждане на лабораторни и полски опити, отчитане и обобщаване на
резултатите от тях и техническо оформление на отчетите.

1996 – 1998 г.

Консерватория (оранжерия) за пеперуди /Атракция за туристи/към
Ботаническата градина на Ниагара фолс, Канада
Ентомолог
Осъществяване на ежедневни дейности по отглеждане на екзотични видове
пеперуди, идентифициране на видовете и наблюдаване на жизнения им
цикъл, отчитайки особеностите в индивидуалното развитие на отделните
видове.

1986 – 1994 г.

Аграрен университет, Катедра Ентомология
ул. Менделеев 12
1000 Пловдив
Агроном по научно-изследователски проекти
Извеждане на лабораторни и полски опити по научно-изследователски
проекти, отчитане и обобщаване на резултатите от тях и техническо
оформление на отчетите. Извършване на дейности, свързани с отглеждане и
интродуциране на канадската хищна дървеница Podisus maculiventris Say за
борба с колорадския бръмбар.

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ
2004 г.

Висше образование
1979 - 1984 г.
Средно образование
1975-1978 г.
Следдипломни
специализации
2001 г.

1996 г.
Други курсове
2006-2007 г.
1999 г.

Защита на дисертация на тема: “Ентомофауна по люцерната в Пловдивски
район и прогнозиране появата на някои вредни видове” за присъждане на
образователна и научна степен “доктор”.
Висш селскостопански институт - гр. Пловдив, специалност – полевъдство със
среден успех от следването мн. добър (5.07), с успех от държавните изпити
отличен (5.50) и придобита квалификация – агроном-полевъд.
Образцово средно политехническо училище “Васил Друмев” - гр. Велико
Търново.

Растителна защита и торене, Аграрeн университет – гр. Пловдив
Мениджмънт на околната среда в Колежа за приложни технологии на гр.
Ниагара фолс, Канада
On-line курс за обучение на преподаватели в приложението на
информационните и комуникационни технологии - “EUROTRAINERS”
Интензивен курс по “Елементи на европейска интеграция в квалификацията
на
администраторите
от
селското
стопанство
и
хранителната
промишленост”, организиран от ВСИ и ВИХВП – гр. Пловдив, Хумболтовия
университет – Берлин, Германия и ЕНСАИА – Нанси, Франция

1996 г.

Курс по английски език по програма LMLT /Labor Market Language Training/
в колежа на Ниагара фолс, Канада

1995 г.

4-кредитен курс по английски език като втори език в St. Ann Catholic School
Board of education в Ниагара фолс, Канада

1992 г.

Кратък курс за “Експерт-контрольори по интегрирано плодово производство
на овощни култури”, организиран от МСРЗВПС, Центъра за РЗА – гр. София
и ВСИ – гр. Пловдив.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Участие в национални научни и образователни проекти
1. Научно изследователски проект на тема: „Изследване на условията и
приоритетите за производство на храни от растителен и животински
произход в Кърджалийска област” към Фонд „Научни зиследвания” на МОН
(2008-2011) Член на научния колектив
2.

Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики". Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз, Схема 3.3.07-0002.
Функционален експерт

3.

Професионално
обучение,
информационни
дейности
и
разпространение на научни знания по Мярка 111 – Проект №29/111/0085
– дългосрочни и краткосрочни курсове – Участие като преподавател

4.

Професионално
обучение,
информационни
дейности
и
разпространение на научни знания по Мярка 111 – Проект
№29/111/0087– информационни дейности – Участие като преподавател

5.

Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно израстване
на преподавателите във висшите училища /по схема BG051PO001-3.1.09
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“/. /2013 – 2015
г./ Ключов експерт

6.

Проект на МОН „Студентски практики“ – Фаза 1 (2016-2018). ОП „Наука
и образование за интелегентен растеж“. Главен функционален експерт

Участие в международни научни и образователни проекти

1. Прилагане на Система за осигуряване на качество за обучение при
търговията с органични продукти – ЕкоКвалификация III.
/Implementation of a Quality Assurance System for training in organic
food retailing – EcoQualify III/ Международен проект за трансфер
на иновации, Университета на Тесалия – Гърция (1.10.201030.09.2012). Програма Леонардо да Винчи. Мениджър
2. Създаване на Европейска интернет-базирана платформа за
обучение за продължаващо образование по търговия с органични
храни. /Establishing of a European IT-based Learning Platform for
further education in organic food retailing/ Международен проект за
трансфер на иновации. Institute Equalita. (01.10.2010 – 30.09.2012)
Програма „Леонардо да Винчи“. Мениджър и преподавател
3. Интегриране на Системата за осигуряване на качество
ЕкоКвалификация към Европейската квалификационна рамка и
Европейската система за трансфер на кредити в професионалното
образование и обучение. /Integration of the Quality Assurance
System Eco-Qualify into EQF and ECVET (ECO QUALIFY for EQF)/.
(2010-2012). Мениджър и координатор за ВУАРР

4. Обучение на преподаватели в областта на производството и
управлението на екологични храни - 516964-TEMPUS-1-2011-NL.
Международен.
Van
Hall
Larenstein
University,
Холандия./01.10.2011 - 30.09.2014/ Програма „ТЕМПУС“.
5. Development and transfer of training courses and materials for
sustainability in professional cooking (SusCooks) № DE/13/LLPLdV/TOI/147651. Institut Equalita, Germany. /2013-2015/. Програма
"Учене през целия живот" - подпрограма "Леонардо да Винчи".
Мениджър и преподавател.
6. New European standards in the context of reformed EU Common
Agricultural Policy - Нови Европейски стандарти в контекста на
реформираната Обща селскостопанска политика № 2012-1-SK1LEO05-04199. Словашки Аграрен университет, Нитра – Словакия.
01.11.2012 - 28.02.2015. Програма "Учене през целия живот" подпрограма "Леонардо да Винчи". Мениджър и преподавател.
7. Nutrition of elderly № 2014-1-BE02-KA202-000431. Katholieke
Hogeschool VIVES ZUID, Belgium, 2014-2017/. Programme: Erasmus+
Key Action 2: Cooperation for Innovation and the exchange of Good
Practices; Field: Strategic Partnerships for vocational education and
training. Мениджър
8. SULANET - Sustainable Land Management Network; 564651-EPP-12015-1-SK-EPPJMO-NETWORK. Slovak University of Agriculture.
2015-2017. Програма Еразъм+ Jean Monnet Programme. Мениджър и
изследовател.
9. European E-Learning Training on the “Code of Good Organic Retailing
Practice” - Preparing for the Future (№ 2014-1-DE02-KA202-001454).
Institut Equalita, Germany. /01.09.2014 – 31.08.2016/. Programme:
Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for Innovation and the exchange
of Good Practices Field: Strategic Partnerships for vocational education
and training. Мениджър и преподавател.
10. Sustainable food for kindergartens: Open educational resources for
pedagogues, caterers and kitchen staff. Устойчива храна за детските
градини: Отворени учебни ресурси за педагози, кухненски
персонал и занимаващи се с кетъринг. Международен проект по
програма Еразъм+ Strategic Partnership. No. 2016-1-DE02-KA202001454 (2016 – 2018).
11. “Video Supported Vocational Education and Training” within the frame
of Erasmus+ Strategic Partnership project (No. 2016-1-DE02-KA202003465). Професионално образование и обучение, подкрепено с
видео материали /Video Supported Vocational Education and
Training” (ViVET)/. (2016 – 2019) Мениджър и преподавател
12. Strengthening open digital education and innovative practice through
relevant, innovative teaching tools about water consumption in schools
(WATERSCHOOL) - Подобряване на отвореното дигитално
образование и новаторски практики чрез подходящи, иновативни
учебни инструменти за консумирането на вода в училищата. (№
2018-1-AT01-KA201_039198) (2018 – 2020). Мениджър.

Ръководство на национални научни и образователни проекти

1.

2.

3.

4.

5.

“Актуализиране на учебните програми във висшето
образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”
№ BG051PO001-3.1.07-0043. 28.05.2013 г. - 28.10.2015 г.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз. Схема BG051PO001-3.1.07. Координатор.
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във
ВУАРР № BG051PO001-4.3.04-0056. Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз, Схема
BG051PO001-4.3.04. Координатор.
Професионално обучение, дългосрочни и краткосрочни
курсове по Мярка 111 от Програмата за развитие на селските
райони (29/111/00189) Период на изпълнение: 18.05.2011 18.11.2012. Координатор на проекта, участие и като
преподавател
Професионално обучение, информационни дейности по
Мярка 111 от Програмата за развитие на селските райони
(29/111/00183) Период на изпълнение: 18.05.2011 - 18.11.2012.
Координатор на проекта, участие и като преподавател
Проект на ВУАРР от конкурс за Българска научна периодика –
2016. МОН – Фонд „Научни изследвания”.
Конкурс за
Българска научна периодика – 2016. Координатор.

Ръководство на международни научни и образователни проекти

1. ECVET-based training of trainers in organic food retailing to
‘EcoQualify” Quality Assurance System (ECVET-ECOQUALIFY) Обучение на преподаватели в областта на търговията с биохрани
на база на ECVET и системата за осигуряване на качество
“ECOQUALIFY” /ECVET-(ECO)QUALIFY. 01.10.2013 - 30.09.2015.
Програма "Учене през целия живот" - подпрограма "Леонардо да
Винчи" (№ 2013-1-BG1-LEO05-08698) Координатор.
2. “Supporting access to training and qualification of people with
disabilities through development of VET course on Ecological
Vegetable Gardening based on ECVET learning outcomes”
/ECOGARD/ - Подкрепа достъпа до обучение и квалификация
на хора с увреждания чрез разработване на курс по екологично
градинарство за ПОО, базиран на резултатите от ученето и
Европейската
система
за
трансфер
на
кредити
в
професионалното образование и обучение (ECVET) № 2017-1BG01-KA202-036212. Координатор.
3. “Adult training course for small farmers on ecological and urban
agriculture” (ECOAGRI) - Курс за обучение на възрастни за дребни
земеделски производители по екологично и градско земеделие.
(№ 2018-1-BG01-KA204-047888) Координатор.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език
Други езици
Слушане
Четене
Участие в разговор
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Български
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
С1
С1
С1

НЕМСКИ ЕЗИК
А1
А2
А1

РУСКИ ЕЗИК
В1
В2
В1

Отлична комуникативност, умения за работа в екип и в ситуации, които
изискват повече натоварване и концентрация, както и работа с хора от
различни култури и националности.

ПУБЛИКАЦИИ

Над 100 научни публикации в т.ч. над 28 в чужбина, 7 учебнометодични трудове, 9 учебни помагала, 3 наръчника и др.

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Член на Съюза на учените в България, Научно-техническите съюзи,
Български научен селекционерско-технически съюз.

01.07.2019 г.
гр. Пловдив

