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Националност България 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Януари 2020 – днес Erasmus+ Координатор към Биологически Факултет на ПУ „Паисий Хилендраски“

Вид на дейността или сферата на работа Международна научна дейност

Ноември 2014 – днес Главен асистент към Биологически Факултет на ПУ „Паисий Хилендраски“, Катедра „Екология
и опзване на околната среда“

http://ecology.bio.uni-plovdiv.net/en/;jsessionid=CB8A915470911C9D0377FBE8ABD19690  

Вид на дейността или сферата на работа Преподавателска и научна работа в областта на
Екологията и Екологичната токсикология

Aприл 2005 - днес Супервайзер/асистент мениджър

Haygrove Ltd., Redbank, Ledbury, Herefordshire, HR8 2JL, England

https://www.haygrove.com/  

Вид на дейността или сферата на работа Земеделие, Селскостопанство

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2011-2014

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски„; Пловдив
Доктор - докторска програма “Екология и опзаване на екосистемите„
Тема на дисертацията: “Влияние на тежки метали върху представители от ихтиоценозата на
язовир “Тополница„, България

2012-2013

Oslo University, Department of Biosciences; Oslo; Norway
Sandgerði Marine Station; Iceland  
Докторант на разменни начала по програмата Erasmus

2008-2010

Norwegian University of Life Sciences (UMB); Ås; Norway
Магистър “Екология„
Тема на дипломната работа: “Trace metal accumulation in different organs of  Atlantic salmon
(Salmo salar L.) smolts from River Storelva catchment area, Norway„

2004-2008
Аграрен Университет; Пловдив 
Бакалавър “Растителна защита„
Тема на дипломната работа: “Влияние на дължината на плодните звена върху съдържанието
на тежки метали във вино сорт “Евмолпия„

ЛИЧНИ УМЕНИЯ
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Майчин език Български език  
Разбираемо: други Славянски езици, като Руски, Полски и Сръбски

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене Участие в разговор 
Самостоятелно

устно изложение

Английски език C/2 C/2 C/2 C/2 C/2

Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно

Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно

Ниво: A1/2:  Основно ниво на владеене  - B1/2:   Самостоятелно ниво на владеене  - C1/2   Свободно ниво на
владеене  
Обща европейска езикова референтна рамка  

Комуникационни умения ▪ Отлични комуникативни умения, придобити чрез магистърската си степен в Норвегия,
където учих със студенти от много различни среди. Освен това работех като градинар в
Norwegian University of Life Sciences и като работник в столова / кетъринг в допълнение към
лятната ми работа в Обединеното кралство, което подобри тези умения.

Организационни / управленски
умения

▪ Като полеви асистент във Великобритания моите задължения бяха да се грижа за 
качеството на набраните плодове (ягоди, малини и череши). Това е много сериозна лятна 
работа, защото Haygrove снабдява европейски супермаркети като Tesco, Marks & Spencer, 
Sainsbury’s и Asda. Повишена бях за тренер през лятото на 2007 г.  Моята работа беше да 
науча всички нови хора, които дойдоха да работят във фермата как да берат бързо и как да 
бъдат ефективни на терен. Аз самата започнах като берач на плодове - ягоди (през 2005 г.) и 
малини (през 2006 г.). Това е много тежка сезонна селскостопанска работа, която изисква 
много силна воля и добра физическа форма. В допълнение на това, за подобряване на 
организационните му умения допренесе ръководенето на 2 СП към НПД-ПУ и 1 МУ към ФНИ-
МОН.

Умения относно работното
място

▪ GraphPad, PickWise, Microinvest

Компютърни умения ▪ MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet, Google Classroom 

Свидетелство за управление на
МПС

▪ B

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Квалификации:
Удостоверение за допълнително обучение по Защита и хуманно отношение към опитни
животни,  използвани за  научни или образователни цели,  Тракийски  Университет,  гр.
Стара Загора;
Сертификат за посетен курс за Дисекция на риба за анализ за акумулирани токсикати,
Norwegian University of Life Sciences, Ås;
Удостоверение  за  допълнително  обучение  по  Приложна  компютърна  грамотност,
Аграрен Университет, гр. Пловдив;
Сертификат за успешно издържан изпит по TOEFL;
Удостоверение  за  посетен  курс  по  Английски  език  за  изпит  по  TOEFL, Maximum
Language School, гр. Пловдив;
Удостоверение  за  посетен  курс  по  Испански  език,  Cambridge  Language  School,  гр.
Пловдив

Дейности:
Секретар на международния журнал “Ecologia Balkanica”, индексиран в Scopus;
Технически  редактор  на  международния  журнал “Zoonotes”,  индексиран  в  WOS
(Zoological Record)

Член на:
International Journal of Environmental Monitoring and Analysis, USA;
International Journal of Zoology and Animal Biology, USA;
 “Съюз на учените – Пловдив”;
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Българско дружество за защита на птиците

Рецензент за:
Ecologia  Balkanica,  BULGARIA,  Zoonotes,  BULGARIA,  Archives  of  Polish  Fisheries,
POLAND, Annual Research & Review in Biology, INDIA, Toxin Reviews, SINGAPORE-USA,
Chemosphere,  NETHERLANDS-USA,  Asian  Journal  of  Environment  &  Ecology,  INDIA,
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science, BRAZIL, Turkish
Journal Fisheries and Aquatic Sciences, ТURKEY

Научни публикации:

https://www.researchgate.net/profile/Vesela_Yancheva3/?ev=hdr_xprf
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56149443400&amp;eid=2-

s2.0-84918836020
https://scholar.google.com/citations?user=vueesXUAAAAJ&hl=th
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