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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ГОЧЕВ ВЕЛИЗАР КОСТАДИНОВ 

Адрес  УЛ. „ДИМИЪР ТАЛЕВ” №57, ет.6, ап.17, Пловдив 4002, България 

Телефон   

Факс   

E-mail  vgochev@uni-plovdiv.bg, vgochev2000@yahoo.com  

 

Националност  българин 
 

Дата на раждане  26.12.1976  

     

• Дати (от-до)  Април 2016 –  до момента  

• Име и адрес на работодателя  ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” №24, Пловдив 4000, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Преподавателска и научноизследователска 

• Заемана длъжност  Професор, д-р, ръководител катедра 

• Основни дейности и отговорности 

 
 

 Водене на лекции и упражнения, участие и ръководство в научноизследователски 
проекти, научно ръководство на докторанти и дипломанти, административни задължения 

 
  • Дати (от-до)  ноември 2011 –  април 2016  

• Име и адрес на работодателя  ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” №24, Пловдив 4000, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Преподавателска и научноизследователска 

• Заемана длъжност  Доцент, д-р, ръководител катедра 

• Основни дейности и отговорности 

 

 

• Дати (от-до)   ноември 2011 – до момента 

• Име и адрес на работодателя  ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” №24, Пловдив 4000, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Преподавателска и научноизследователска 

• Заемана длъжност  Доцент, ръководител катедра 

• Основни дейности и отговорности  Водене на лекции и упражнения, участие и ръководство в научноизследователски 
проекти, научно ръководство на докторанти и дипломанти, административни задължения 

 

 Водене на лекции и упражнения, участие и ръководство в научноизследователски 
проекти, научно ръководство на докторанти и дипломанти, административни задължения 

 

юни 2010 – ноември 2011 

ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” №24, Пловдив 4000, България 

Преподавателска и научноизследователска 
 
Доцент, д-р 
Водене на лекции и упражнения, участие и ръководство в научноизследователски 
проекти, научно ръководство на докторанти и дипломанти 

• Дати (от-до)  април 2006 – юни 2010 

• Име и адрес на работодателя  ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” №24, Пловдив 4000, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Преподавателска и научноизследователска 

• Заемана длъжност  Главен асистент, д-р 

• Основни дейности и отговорности 

 

 

• Дати (от-до)   ноември 2011 – до момента 

• Име и адрес на работодателя  ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” №24, Пловдив 4000, България 

• Вид на дейността или сферата на  Преподавателска и научноизследователска 

 Водене на лекции и упражнения, участие и ръководство в научноизследователски 
проекти, научно ръководство дипломанти 

 

февруари 2006 – април 2006 

ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” №24, Пловдив 4000, България 

Преподавателска и научноизследователска 

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  
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работа 

• Заемана длъжност  Доцент, ръководител катедра 

• Основни дейности и отговорности  Водене на лекции и упражнения, участие и ръководство в научноизследователски 
проекти, научно ръководство на докторанти и дипломанти, административни задължения 

 

 

Асистент, д-р 

Водене на лекции и упражнения, участие и ръководство в научноизследователски 
проекти, научно ръководство дипломанти 

 

 

• Дати (от-до) 

   

февруари 2004 – януари 2006 

• Име и адрес на работодателя  МАКО ЕООД, ул. „Младежка” №24, Пловдив 4000, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Аналитични и административни дейности по контрол на безопасността и качеството на 
храниелни продукти 

• Заемана длъжност  Мениджът по качество и безопасност на храни 

• Основни дейности и отговорности  Провеждане на микробиологични анализи за контрол на безопасността на сухи 
хранителни продукти, разработване и внедряване на системи за контрол на 
безопасността на храните (GMP, HACCP, ISO) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  Януари 2001 – януари 2004 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет по хранителни технологии, кат. Биотехнологии 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Технология на антибиотиците, Математико-статистически методи в научните изследвания, 
English for Science 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по н аучна специалност 02.11.11Технология на биологично активните вещества 
(вкл.ензими, хормони и белтъци), диплома ВАК №29228/26.07.2004 г.  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 ОНС „Доктор” 

 
• Дати (от-до)  Септември 1995 – юни 2000 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), кат. Биотехнологии 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Промишлена микробиология, Технология на антибиотиците, Биотехнологични 
производства, Технология на ензимите, Промишлена ензимология, Технология на 
нискомолекулните биологично активни вещества, Биотехнологични процеси и съоръжения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Инженер – Технология на биопродуктите, диплома ВИХВП-98 №025703/2000 г. 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 ОКС „Магистър” 

 

 

• Дати (от-до)  Септември 1991 – май 1995 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ПМГ „Иван Вазов”, гр. Добрич 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Биология, Английски език и др.  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Средно образование специалност Биология с английски език, диплома Серия А-95 
№0040425/29.06.1995 г. 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

Средно обрзование 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  [Английски език]               [Руски език] 

• Четене             [С1]                                  [B2] 

• Писане             [C1]                                  [B1] 

• Разговор             [C1]                                  [B1]                          
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ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

. 

 Умения за координация и управление на екипи, придобити в работа по 
научноизследователски проекти с колективи от други наши и чужди университети. 

Организационни умения, придобити чрез участие в организационни комитети по 
провеждане на научни конференции. 

Административни умения, придобити по време на два мандата членство във Факултетния 
съвет на Технологичен факултет при УХТ, Пловдив, член на Факултетния съвет на 
Биологически факултет и член и председател на Контролния съвет на ПУ „П. 
Хилендарски”, ръководител на катедра „Биохимия и микробиология” при ПУ „П. 
Хилендарски”, Зам. Директор по учебната и научноизследователската дейност на ПУ 
Филиал „Любен Каравелов” Кърджали 

Председател на Контролния съвет на ПУ „П. Хилендарски” 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Умения за  работа със специализирано лабораторно оборудване за скрининг и 
култивиране на микробни продуценти на антибиотици, ензими и др. биологично активни 
вещества в лабораторни условия. Работа с компютър Microsoft Office – Word, Excel, Power 
Point, Mat Stat, Sigma Plot.  

   

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Кат.В 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 От 2006 до момента член на Съюза на учените в България, клон Пловдив 

  Награда за най-добър научен доклад на млад учен, връчена на 01.11.2004 г. от СУБ клон 
Пловдвив 

 

 14.10.1998-26.06.2000 – Специализация по КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ И НАПИТКИТЕ, ЦПК ПРИ 

ВИХВП (УХТ), ПЛОВДИВ 
01.02.2002-01.06.2002 – СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ , ЦПК ПРИ 

ВИХВП (УХТ), ПЛОВДИВ 
01.10.2002-23.12.2002 – СПEЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ENGLISH FOR SCIENCE, ЦПК ПРИ ВИХВП (УХТ), 
ПЛОВДИВ 
01.06.2003-03.06.2003 – HACCP FOUNDATIONS TRAINING COURSE, SGS, BULGARIA 
22.02.2010-26.02.2010 – СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ЕТИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА И ЕТИОТРОПНА 

ТЕРАПИЯ НА ИНВАЗИВНИТЕ КОЖНИ И МИКОТИЧНИ ИНФЕКЦИИ, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И 

ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ, СОФИЯ  
 

Член на Съюза на учените в България, клон Пловдив 

 

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 ОБЩ БРОЙ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ – 120, ОТ ТЯХ В SCOPUS И WEB OF SCIENCE – 60 

ЦИТАТИ – НАД 600, ОТ ТЯХ В SCOPUS И WEB OF SCIENCE – НАД 300 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ – 20, ОТ КОИТО МЕЖДУНАРОДНИ – 4, РЪКОВОДИТЕЛ НА 5 

ГОСТ-ЛЕКТОР Lecturer in Autonomous University of Baja California in Microbial Biotechnologies for Master 
and PhD students, October 2010 
Lecturer in Autonomous University of Baja California in Natural Bioactive substances  for Bachelor and 
Master students, October 2012 
Lecturer in Autonomous University of Baja California in Natural Bioactive substances  for Master and 
PhD students, May 2018 

 

       

 

 

 


