
+359 884684575

imnikolova@abv.bg

Orcid ID: 0000-0001-8109-3058

Ивелина Николова
ПРОФЕСОР ,  Д-Р

КОНТАКТ

ЕЗИЦИ
Български - Базисен
Английски 
Руски

НАГРАДИ
Грамота в конкурс за високи
научни постижения 2016г. в
научна област „Растителна
защита“, организиран от Съюз
на учените в България, София 

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Ентомофауна, вредна дейност на неприятели,
сортова толерантност, биологични
инсектициди, интегрирани системи за контрол
на неприятели

1991г. – 1996г. Висш Селскостопански Институт
- Пловдив
специалност: “Растителна защита и
агроекология”
КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР 

Образование и специалност:

Научни степени и академични длъжности:

Академична  длъжност “Професор” - 2016 
Академична  длъжност “Доцент” – - 2012
Oбразователна и научна степен „Доктор” 2007
2010 г. – главен асистент
2006 г. – н. с I степен
2003 г. – н. с II степен
2001 г. – н. с III степен

Научна област и професионално направление:

Научна Област 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, Професионално направление 6.2.
Растителна защита (Ентомология).

По-важни научни постижени:

Видов състав, популационна численост и
икономическо значение на основни насекомни
вредители при едногодишни и многогодишни
фуражни култури;
Интегриран и екологосъобразен контрол на
икономически важни насекомни вредители при
фуражните култури;
Видов състав, популационна численост и
хранителна дейност на ентомофагите в
агроценозите на фуражните култури.
Въздействие на прилаганите методи за контрол
на неприятелите върху полезната ентомофауна;
Химичен състав и хранителна стойност на
фуража при интегриран и конвенционален
контрол на неприятелите
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ
АТЕСТАЦИИ:

Атестационен период 2016-2021 –
оценка: Отличен
Атестационен период 2011-2015 –
оценка: Отличен
Атестационен период 2006-2010 –
оценка: Отличен 

Дългосрочни специализации и научен
опит в чужбина:

2022г. – Договор за мобилност с цел
преподаване по програма „Еразъм+“ в
Университет „Св. Кирил и Методий“, гр.
Скопие, Р. Северна Македония;
2017г. – Участие в Мобилност на
преподавателски и непреподавателски
персонал по програма “Еразъм +”,
Институт по земеделие, Трубско, Чехия; 
2017 - Осъществена мобилност и
обучение в Института по биология към
Латвийския университет в Рига, Латвия
2008г.– Специализация в Институт по
растениевъдство „В. Я. Юр`эва”, Харков,
Украйна

Членство  и позиция в научни
организации и сдружения:

Член на Експертен съвет по Почвознание,
общо земеделие и мелиорации към ССА ;
Член на редакционна колегия на International
Journal of Agriculture Science and Food
Technology;
Член на редакционна колегия на Field Crop
Studies
Член на Научен съвет на ИФК-Плевен от
2012 г.до 2018 г.; 
Ръководител на Отдел през 2008-2009 и от
2013 г. до март 2020;  
Член на Атестационни комисии  през 2010 и
2015 г.
Председател на Синдикалната организация
на ИФК-Плевен към ФНСЗ към КНСБ от 2009
до март 2020;
Зам. Директор на Институт по фуражните
култури, Плевен от март 2020 до януари
2021;
Директор на Институт по фуражните култури,
Плевен от февруари 2021 и понастоящем.


