
Е В Р О П Е Й С К И

Ф О Р М А Т  Н А

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име ПЕТРОВА, СЛАВЕЯ ТЕНЧЕВА

Адрес УЛ. „БРЯСТ“ №5, ЕТ. 1, АП. 6, ГР. ПЛОВДИВ, 4000
Телефон 0890 933 955; 0889 633 705

E-mail sl.petrova@abv. bg
Националност българска

Дата на раждане 24.07.1977 Г.

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 01.04.2011 г. – към момента
• Име и адрес на работодателя ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24

• Вид на дейността или сферата на
работа

• Заемана длъжност Главен асистент, доктор
• Основни дейности и отговорности Лекции и упражнения към катедра „Екология и ООС" по дисциплините:

в  ОКС „бакалавър“  –  „Геология  и  петрография“,  „Почвознание  и  замърсяване на
почвите“,  „Основи  на  палеонтологията“,  „Основи  на  палеонтологията  и
историчната геология“, „Екология и ОПС“, „Здравословни и безопасни условия на
труд“,  „Радиоекология“,  „Технологии  за  възстановяване  на  увредени  почви“,
„Палеоекология“
в  ОКС  „магистър“  –  „Управление  на  качеството  на  атмосферния  въздух“,
„Екотуризъм и рекреация в природни екосистеми“, „Палеоекология“, ‚Климатични и
биоклиматични промени в селищна среда‘, „Управление на КАВ в градска среда“,
„Устойчив  туризъм“,  „Екологосъобразни  иновации  в  промишлеността“,
„Алтернативни енергийни източници“. „Геологична история на организмовия свят“

• Дати (от-до) 20.04.2017 г. – към момента (втори трудов договор)
• Име и адрес на работодателя Аграрен университет, гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ 2

• Вид на дейността или сферата на
работа

• Заемана длъжност Главен асистент, доктор
• Основни дейности и отговорности Лекции  и  упражнения  към  катедра  „Микробиология  и  екологични  биотехнологии" по

дисциплините:
в ОКС „бакалавър“ – „Геология с петрография“,  „Геология и геодезия“, „Геоекология
на селищни системи“

• Дати (от-до) септември 2013 г. – 19.04.2017 г. 
• Име и адрес на работодателя Аграрен университет, гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ 2

• Вид на дейността или сферата на
работа

• Заемана длъжност Хоноруван преподавател
• Основни дейности и отговорности Лекции  и  упражнения  към  катедра  „Микробиология  и  екологични  биотехнологии" по

дисциплините:
в ОКС „бакалавър“ – „Геология с петрография“,  „Геология и геодезия“, „Геоекология
на селищни системи“



• Дати (от-до) септември 2013 г. – към момента 
• Име и адрес на работодателя Филиал „Любен Каравелов“, гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ 26

• Вид на дейността или сферата на
работа

• Заемана длъжност Хоноруван преподавател
• Основни дейности и отговорности Лекции към катедра „Природо-математически науки" по дисциплините:

в  ОКС  „бакалавър“  –  „Почвознание  и  замърсяване  на  почвите“,  „Опазване  на
почвените  ресурси“,  „Управление  на  почвените  ресурси“,  „Екологично
законодателство“, „Законодателства в областта на ООС“, „Екологичен мониторинг“

• Дати (от-до) октомври 2018 г. – към момента 
• Име и адрес на работодателя Филиал - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №32

• Вид на дейността или сферата на
работа

• Заемана длъжност Хоноруван преподавател
• Основни дейности и отговорности Лекции към катедра „Природо-математически науки" по дисциплината:

в ОКС „бакалавър“ – „Основи на палеонтологията“

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 09.2017 – към момента
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
Филиал „Любен Каравелов”- Кърджали

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Следдипломна квалификация

• Наименование на придобитата
квалификация

Учител

• Дати (от-до) 16 януари 2018 г.
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
„Файв Консулт“ АД - София

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Правила, препоръки и насоки при разработване на проектни предложения за 
кандидатстване за новата Многогодишна работна програма 2018-2020 на 
Програма LIFE – LIFE 14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG

• Наименование на придобитата
квалификация

Обучение за потенциални кандидати за новата Многогодишна работна програма 2018-
2020 на Програма LIFE – LIFE 14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG

• Дати (от-до) 23-24 октомври 2017 г.
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
„Отговори ИНФО“- София

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Здравословни и безопасни условия на труд

• Наименование на придобитата
квалификация

Обучение по ЗБУТ на тема „Безопасност и здраве при работа за начинаещи“

• Дати (от-до) 20-22 октомври 2014 г.
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
Сдружение „Международен институт по мениджмънт”- Варна

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Прилагане на различни психологически подходи, методи, инструменти и техники
в практиката

• Наименование на придобитата
квалификация

Обучение по проект BG051PO001-3.1.10-001 „Подобряване качеството на услугите по 
професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално 
обучение“  към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013

• Дати (от-до) 26-27 май 2014 г.
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
Фондация „Заедно в час“

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Моят график, Моят списък със задачи, Управление на времето и енергията



• Наименование на придобитата
квалификация

Обучение на тема „Управление на времето

• Дати (от-до) 23-24 април 2013 г.
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
Студентски съвет към ПУ „Паисий Хилендарски“, АПАО, Job Tiger

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

CV, Мотивационно писмо, Кариерно развитие, Лидерство, Научни статии

• Наименование на придобитата
квалификация

Обучение на тема „Със знание към успеха“

• Дати (от-до) 03.2009 – 28.09.2012
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
ПУ „Паисий Хилендарски”- Пловдив

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Екология и опазване на екосистемите

• Наименование на придобитата
квалификация

Доктор

• Дати (от-до) 10.2006  -05.2008
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
ПУ „Паисий Хилендарски”- Пловдив

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Екология и опазване на екосистемите

• Наименование на придобитата
квалификация

Магистър еколог

• Дати (от-до) 09.2002  - 07.2006
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
ПУ „Паисий Хилендарски”- Пловдив

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Екология и опазване на околната среда

• Наименование на придобитата
квалификация

Бакалавър еколог

• Дати (от-до) 09.1991  - 05.1996
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
Гимназия с преподаване на чужди езици „Проф. д-р Асен Златаров” - Хасково

• Основни предмети/застъпени
професионални умения

Френски и английски език

• Наименование на придобитата
квалификация



ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
АНГЛИЙСКИ

• Четене Отлично
• Писане

• Разговор
Отлично
Отлично

ФРЕНСКИ

• Четене ДОБРО

• Писане
• Разговор

ДОБРО

ДОБРО

РУСКИ

• Четене МНОГО ДОБРО

• Писане МНОГО ДОБРО

• Разговор

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

ЧЛЕНСТВА

МНОГО ДОБРО

Координация, управление и администрация на проекти
Организиране и журиране на научни форуми, семинари, обучения, състезания
Организиране  и  координиране  на  природозащитни  инициативи  за  студенти,  теренни
практики, занятия в практическа среда, посещения и др.
Академичен наставник по проект „Студентски практики“ към МОН

Работа с офис пакет и статистически програми за обработка на информация

Екология, Градска екология, Фитоекология, Биомониторинг, Замърсяване на околната 
среда (почви, води, въздух), Геоекология, Почвознание, Палеонтология, Палеоекология, 
Екотуризъм

1)СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ (ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕКЦИЯ БИОЛОГИЯ)
2)МЕНСА БЪЛГАРИЯ 
3)РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА СПИСАНИЕ „ECOLOGIA BALKANICA”

НАУКОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

1)Публикации с импакт фактор – 12 броя

2)Публикации в реферирани журнали – 27 броя

3)Публикации в други периодични издания – 24 броя

4)Монографии – 1 брой

5)Учебни помагала – 6 броя

ЦИТИРУЕМОСТ

1) Забелязани цитирания в Scopus и Web of Science – 58 броя

ИНДЕКС НА ХИРШ h-index = 4

2) Забелязани цитирания във вторични бази данни – 64 броя

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ – 10 броя

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ – 44 броя



УСПЕШНО ЗАЩИТИЛИ ДИПЛОМАНТИ – 1  9   броя  

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

1) Носител на наградата ЕВРИКА за ПОСТИЖЕНИЯ В НАУКАТА - Фондация „Еврика“,
2013 г.

2) Награда за високи научни постижения в докторска дисертация – Съюз на учените в
България, 2013 год.

3) Юбилейна грамота за активно участие в дейността на СУБ, 2014 г.

4) Награда „Носители на просвета“ като член на организационния комитет и на научното
жури  на  ежегодната  национална  студентска  конференция  „Екологията  –  начин  на
мислене“ – МОН, 2014 год.




