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НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Хетерозисни прояви и степен на трансгресия;
Анализ на наследяването на количествените
признаци; Нови методи за създаване на
изходен материал за селекция; Екологична
стабилност и адаптивност; Определяне на
генотипа по фенотип без смяна на
поколенията

ОБЩ НАУЧЕН СТАЖ – 

17 години

ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛНОСТ:

1991/1996 г. Висш селскостопански институт -
Пловдив, Специалност: 

1993/1996 г. допълн. квалификация:
“Педагогика по растениевъдни науки”
квалификация: Специалист
2006 г. Център за подготовка на кадри при
НЦАН допълн. квалификация: –– Интензивен
курс по английски език първо - второ ниво.

      "Агроинженерство - Лозароградинарство”
       Квалификация: Магистър, 

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И АКАДЕМИЧНИ 
ДЛЪЖНОСТИ:

2017 г. „Доцент”, Институт по фуражните
култури – Плевен
2013 - Oбразователна и научна степен
„Доктор”
2011 - н. с I степен
2009 - н. с II степен
2008 - н. с III степен

НАУЧНА ОБЛАСТ И ПРОФЕСИОНАЛНО 
НАПРАВЛЕНИЕ:

Научна област: 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина
Професионално направление: 6.1
Растениевъдство, Научна специалност:
Селекция и семепроизводство на културните
растения
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ОБЩ БРОЙ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

13.09-19.09.2020 г. Осъществена мобилност
по програма „Еразъм+”, (по договорNo 2019-
1-BG01-KA103-061642) в Тракийския
университет в Одрин, република Турция

РЕЗУЛТАТИ ОТ
ПРОВЕДЕНИ АТЕСТАЦИИ:

Атестационен период
2016-2021 – оценка:
Отличен
Атестационен период
2011-2015 – оценка:
Отличен

ДЪЛГОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
И НАУЧЕН ОПИТ В ЧУЖБИНА:

Участие в два проекта към Министерство
на образованието и науката
Участие в 17 научно-изследователски
проекта  към Селскостопанска Академия

БРОЙ РЪКОВОДСТВА И УЧАСТИЯ В
ПЛАНОВИ И ИЗВЪНПЛАНОВИ НАУЧНИ

ПРОЕКТИ И ЗАДАЧИ 

Общ брой научни публикации - над 130;
Потвърдени цитати в страната и чужбина –
357 (h-index 9; Google Scholar)

КОНТАКТ

УЧАСТИЕ В КОНКУРСИ:

Участие в състава на Научно жури за
провеждане на конкурс от ИРГР „К.
Малков“ – Садово за заемане на
академична длъжност „главен асистент“ в
професионално направление 6.1.
„Растениевъдство“ и научна специалност
„Селекция и семепроизводство на
културните растения“ с решение на
Научния съвет по „Зърнени, фуражни и
технически култури“ 

Селекционно-генетични възможности за
обогатяване на генетичното разнообразие при
обикновеното секирче;  бялата лупина,
зимуващ и пролетен грах, обикновена бакла и
фий чрез методите на комбинативната
селекция;
Създаване на нови сортове от едногодишните
бобови култури; 
Приложение на еколого - генетичния модел на
количествения признак и методът на
ортогоналната регресия в селекцията

ПО-ВАЖНИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ:


