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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  ВЕЛИМИРА АСЕНОВА СТОЯНОВА 
Адрес  КВ. ВИТОША, УЛ. „КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ“, 4, ЕТ. 3, АП. 14, 1200, БЪЛГАРИЯ 

Телефон  +3592 979 3396/ (+359) 889 885 934/ (+359) 894 374 144 
Факс   

E-mail  velimira_asenova@abv.bg/ velimira_asenova@mail.bg 

 
Националност  Българска 

 
Дата на раждане 

 
 

 20. 02. 1986 Г. 

• Дати (от-до) 
• Име и адрес на 

работодателя 

27.02.2017 г. – до днес 
Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН, гр. София, 1113, ул. 
„Акад. Георги Бончев“, бл. 3 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

• Заемана длъжност 

Провеждане и развитие на фундаментални и приложни научни изследвания в 
геофизиката, геодезията и географията 
Главен асистент 

• Основни дейности 
и отговорности 

Провеждане на научна дейност – участие в конференции, публикуване на статии, 
ръководене на проекти 

  
 

 • Дати (от-до)  15. 01. 2016 г. – 27.02.2017 г. 
• Име и адрес на работодателя  Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН, гр. София, 1113, ул. 

„Акад. Георги Бончев“, бл. 3 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Провеждане и развитие на фундаментални и приложни научни изследвания в 

геофизиката, геодезията и географията 
• Заемана длъжност  Географ 

• Основни дейности и отговорности 
 
 

 Съставяне на карти и разработване на текстове, организиране и изпълнение на теренни 
изследвания, анализиране и систематизиране на получените резултати от извършените 
теренни изследвания 
 

• Дати (от-до)  08. 12. 2009 г. - 07. 01. 2016 г. 
• Име и адрес на работодателя  „Малус – Г” ЕООД,   жк .” Х. Димитър” бл. 100,  София, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Продажба на спортни стоки 

• Заемана длъжност  Продавач - консултант 

mailto:velimira_asenova@abv.bg/
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• Основни дейности и отговорности 
 
 

 Продажба на спортни стоки и обувки (маратонки), попълване на счетоводни документи, 
приемане на поръчки от клиенти – щампи (надписи и снимки на тениски, чаши и др.) и др. 

• Дати (от-до)  01. 03. 2009 г. - 31. 05. 2009 г. 
• Име и адрес на работодателя  20 – то Основно училище „Тодор Минков”, гр. София, ул. “Княз Борис I” № 27 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Образование 

• Заемана длъжност 
Основни дейности и отговорности 

 

 Учител по география 
Обучение на ученици от 5 до 7 клас по география 

• Дати (от-до)  04. 08. 2006 г. - 12. 08. 2006 г. 
• Име и адрес на работодателя  „Ким – 2000” ООД, гр. София, ул. Акад. Методи Попов, № 24А 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Продажба на медицински документи 

• Заемана длъжност 
Основни дейности и отговорности 

 

 Продавач - консултант 
Продажба на медицински документи, попълване на счетоводни документи и др. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 
• Дати (от-до)   01. 01. 2012 г. – 15. 12. 2015 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 „Въведение в ГИС и работа с ArcGIS”, „Въведение в безплатните и свободни географски 
информационни системи. Въведение в Quantum GIS”, “Приложение на статистическите 
методи в географските изследвания“, „Основи на дистанционните изследвания“ 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по професионално направление  4.4.  „Науки за Земята“специалност 01.08.01. 
„Физическа география и ландшафтознание“ 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 ISCED 6 

 
• Дати (от-до)  01. 11. 2010 г. – 19. 09. 2011 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 „Ландшафтно картиране и картографиране“, „Геохимия на ландшафта, Геофизика на 
ландшафта“, „Антропогенно ландшафтознание“,  „Приложение на ГИС в управлението на 
околната среда“, „Приложно почвознание“ 
 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър  по „Физическа география и ландшафтна екология“ 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 ISCED 5a 

 
• Дати (от-до)  01. 11.  2009 г. – 1. 07. 2011 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 „Регионален анализ на човешките ресурси“, „Регионален анализ на стопанството“, 
„Административно право и административен процес“, „Регионално планиране“, 
„Управление на проекти за регионално развитие“,  „Местни бюджети и регионална 
инвестиционна политика“, „Приложна геоурбанистика“, „Моделиране на регионалните 
системи“ 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по „География и регионално развитие и управление“ 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 ISCED 5a 

 
• Дати (от-до)  01. 10. 2005 г. – 16. 09. 2009 г. 

• Име и вид на обучаващата или  Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
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образователната организация 
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 „Педагогическа психология“, „Педагогика“, „Методика на педагогическите изследвания“, 

„Аудио-визуални и информационни технологии в обучението“,  „Математическа география 
и картография“, „Обща климатология“, „Обща хидрология“, „Обща геоморфология“, 
„География на почвите и обща биогеография“, „Ландшафтна екология“,  „Въведение в 
ГИС“, „Тематична картография“, „Природна география на България“, „Хидрология на 
България“, „Карстов ландшафти в България“, „Водни ресурси на Земята“, „Природна 
география на континентите“, „Природна география на Балканския полуостров“, „Социално-
икономическа география на България“, „География на населението и селищата“, 
„Регионална география на Европейския съюз“, „Регионална социално-икономическа 
география на Балканските страни“, „Икономическа и социална география на страните от 
Латинска Америка“ 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Бакалавър по  „География, учител по география“ 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 ISCED 5 

 
• Дати (от-до)  15. 09. 2000 г. – 24. 05.  2005 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Професионална гимназия по икономика - Шумен 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 „Микроикономика“, „Макроикономика“, „Обща теория на счетоводната отчетност“, 
„Счетоводство на фирмата“, „Търговско счетоводство“, „Компютърно счетоводство“, 
„Бизнес-комуникации“, „Обща теория на статистиката“, „Търговска статистика“, 
„Маркетинг“, „Основи на правото“, „Фирмено право“, „Пари, банки, парична политика“, 
„Финанси“, „Борси и борсови операции“, „Стокознание“  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Втора степен „Счетоводител“ , „Икономика, управление и финанси на търговията“ 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 ISCED 3 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален 
документ или диплома. 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

   НЕМСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
ЧЕТЕНЕ ОТЛИЧНО МН. ДОБРО 
ПИСАНЕ ОТЛИЧНО МН. ДОБРО 
РАЗГОВОР МН. ДОБРО ДОБРО 

 

   
Компютърни умения и 

компетенции 
 MS OFFICE (MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS ACCESS, MS PUBLISHER), 

ArcGIS, IDRISI GIS, MAXENT, CORELDRAW, ADOBE PHOTOSHOP, INTERNET 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Статии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикувани доклади от 
конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доклади от конференции (без 
публикации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. В. Стоянова „Методът DRESPI. Показатели, характеризиращи хидрогеоложките 
условия на залягане на грунтовите води в заливната тераса на река Огоста между село 
Мартиново и язовир „Огоста“, Проблеми на географията, кн. 3-4, с. 73-86, 2015 
2. Цв. Коцев, В. Стоянова, Я. Петкова, Н. Дякова “Съдържания на тежки метали и 
металоиди в речните наноси по долните течения на Вардар, Струма, Места и Марица“ 
Проблеми на географията, кн. 1-2, с. 133-153, 2015 
3. В. Стоянова, Г. Методиева “История и развитие на антропогеографията във водещите 
географски школи и България”, http://www.spisanie.ongal.net/broi11/9_istoria.pdf, електронно 
списание „Онгъл“, бр. 11, с.174-186, 2015 
4. В. Стоянова „Приложимост на индекс методите от типа DRASTIC за оценка на 
уязвимостта на подземните води от замърсяване с арсен“ Проблеми на географията, кн. 
3-4, с. 83-99, 2013 
 
1. Gefginov, P., V. Stoyanova, M. Varbanov, R. Kretschmer, Al. Benderev „Impact of the river 
level regime on yhe groundwater dynamics and physicochmical characteristics of the alluvial 
aquifer in the Ogosta valley“, Proceedings, 17th International Multidissciplinary Scientific 
GeoConference SGEM 2017, 27-6 July, Albena, Bulgaria, 2017 in press, 
https://www.sgem.org/index.php/call-for-papers/conference-proceedings-sgem 
2.  Mokreva, A., N. Jordanova, D. Jordanova, V. Stoyanova, P. Petrov  “Evaluation of soil 
contamination degree in the region of Maritza-east thermal power plants using magnetic 
methods, Proceedings, 19th International Scientific Events, 26-30 June, Elenite, Bulgaria, 2017 
in press 
3.  В. Стоянова „Класификация на ландшафтите в България. (Преглед)“ Сборник 
доклади от Пета международна конференция „Географски науки и образование“, 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2016, под печат 
4. V. Stoyanova, T. Kotsev, A. Benderev “Concepts and methods for assessment of the risk 
for chemical contamination of groundwater with arsenic in river floodplain (Overview)” Сборник 
доклади от научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на 
територията в условията на глобални промени“, 23-25 Септември, Вършец, България, с. 
165-173, 2016 
5. Г. Методиева, Г. Белев, В. Стоянова „Основни приноси на проф. Жеко Радев във 
физическата география“ Сборник доклади от научна конференция „Географски аспекти на 
планирането и използването на територията в условията на глобални промени“, 23-25 
Септември, Вършец, България, с. 92-102, 2016 
6. V. Stoyanova, T. Kotsev “GIS-based assessment of groundwater vulnerability to arsenic 
contamination in the floodplain of the Ogosta River, NW Bulgaria”, Proceedings, 6th International 
Conference on Cartography and GIS, 13-17 June, Albena, Bulgaria, p. 668-677, 2016 
7. В. Стоянова, Е. Черкезова, А. Митрева. Методът DRESPI. Показатели 
характеризиращи миграцията на арсена в заливната тераса на река Огоста между село 
Мартиново и язовир „Огоста“ Сборник доклади от Четвърта международна конференция 
„Географски науки и образование“, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“, 2015, с. 64-70 
8. В. Стоянова „Показатели за оценка на уязвимостта на подземните води от 
замърсяване с арсен в заливните речни тераси“ Сборник с доклади от Втора 
международна конференция „Географски науки и образование“, Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 111-118, 2013 
7. В. Стоянова „Ландшафти в долното течение на р. Врана. Платовидни ландшафти“ 
Сборник с доклади от Международна научно-приложна конференция „Защитени карстови 
територии – мониторинг и управление“, Шумен, 2012, под печат 
 
1. V. Stoyanova “Contemporary Landscapes in the Downstream of the River Vrana. Plain 
Landscapes” – Abstract book – Third European SCGIS Conference “Geoinformation 
technologies for natural and cultural heritage conservation”, 11-12 October, Sofia, Bulgaria, 
2016  
2. Ts. Kotesev, V. Stoyanova, M. Nikolova, M. Varbanov “Preliminary assessment of the 
ecological hazard for heavy metal and arsenic pollution of the lower Danube lowlands” Abstracts 
of the oral and poster presentation – Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian 
Conference, 15-17 September, Vidin, Bulgaria, p. 50, 2016 

 2. M. Mitev, V. Stoyanova “Spatial analysis of linear morphometric parameters of Archar River 
basin” Abstracts of the oral and poster presentation – Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-
Serbian Conference, 15-17 September, Vidin, Bulgaria, p. 91, 2016 
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Дисертация 
 
 
 

 Цитати на публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. V. Stoyanova, E. Tscherkezova “Concentration of arsenic in the groundwater in the floodplain 
of Ogosta River between Martinovo village and “Ogosta” Reservoir, NW Bulgaria. International 
Scientific Conference 150th Anniversary of Jovan Cvijic´s Birth, 12-14. 10. 2015, Belgrade, 
Serbian 

 4. В. Стоянова „Показатели за уязвим от замърсяване с арсен на грунтовите води в 
заливната тераса на река Огоста между село Мартиново и язовир „Огоста“. Научна 
конференция с международно участие „География и регионалистика, в чест на проф. Иван 
Батаклиев“, 30-31. 10. 2014 г.,  Пазарджик, България 

 5. В. Стоянова „Хидроекологични проблеми в поречието на река Марица между 
Пазарджик и Пловдив.“ Международна научна конференция посветена на Деня на Земята, 
17-18. 04. 2008 г., София, България 

 6. В. Стоянова, И. Димитрова, Г. Василев „Високи вълни в Дунавския водосборен басейн.“ 
Международна научна конференция посветена на Деня на Земята – „Глобални промени и 
проблеми – теория и практика“, 20 -22. 04. 2007 г., София, България  
 
В. Стоянова „Уязвимост на грунтовите води от замърсяване с арсен в заливната тераса 
на река Огоста между село Мартиново и язовир „Огоста.“ Дисертация за придобиване на 
научна и образователна степен „доктор“, НИГГГ – БАН, София, 15. 12. 2015 г. 
 
 Цитирания в национални издания: 
Коцев, Ц.; Стоянова, В.; Петкова, Я.; Дякова, Н. 2015. Съдържания на тежки метали и 
металоиди в речните наноси по долните течения на Вардар, Струма, Места и Марица. 
Проблеми на географията, 1-2,  ISSN 0204-7209, с. 133-153 
Цитирана в: 
Иванов, Димитър. 2016 Съвременни ландшафти и антропогенизация в басейна на река 
Сазлийка, Дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, С. 
Стоянова, В. Уязвимост на грунтовите води от замърсяване с арсен в заливната 
тераса на река Огоста между село Мартиново и язовир „Огоста”. Дисертация за 
придобиване на научна и образователна степен „доктор“, НИГГГ – БАН, С., 15. 12. 2015 
г. 
Цитирана в: 
Иванов, Димитър. 2016 Съвременни ландшафти и антропогенизация в басейна на река 
Сазлийка, Дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“, 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, С. 
 
1. 6th International Conference on Cartography and GIS, 13. 06. 2016 г. -17. 06. 2016 г., гр. 
Албена, България  
2. Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference, 15. 09. 2016 г. - 17.09.2016 
г.,  гр. Видин, България 
3. Third European SCGIS Conference “Geoinformation technologies for natural and 
cultural heritage conservation”, 11. 10. 2016 г. – 12. 10. 2016 г., гр. София, България 
4. Научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на 
територията в условията на глобални промени“, 23. 09. 2016 г. – 25. 09. 2016 г., гр. 
Вършец, България 
5. Пета международна конференция „Географски науки и образование“, Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“, 4.11.2016 г. – 6. 11. 2016 г., гр. Шумен, 
България 
6. Световен ГИС ден 2016 – 16.11.2016 г., гр. София, България 
7. International Scientific Conference 150th Anniversary of Jovan Cvijic´s Birth, 12. 10. 
2015 - 14. 10. 2015, Belgrade, Serbian 
8. Четвърта международна конференция „Географски науки и образование“, 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 30. 10. 2015 - 31. 10. 2015, 
гр. Шумен, България  
9. Научна конференция с международно участие „География и регионалистика, в 
чест на проф. Иван Батаклиев“, 30. 10. 2014 г. - 31. 10. 2014 г., гр.  Пазарджик, България 
10. Втора международна конференция „Географски науки и образование“, Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“, 1. 11. 2013 - 2.11. 2013, гр. Шумен, 
България 
11. Международна научно-приложна конференция „Защитени карстови територии – 
мониторинг и управление“, 16. 09. 2012 г. - 20. 09. 2012 г., гр. Шумен, България 



Автобиография 
[ Стоянова, В.] 

 За повече информация: 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 
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Проекти 
Международни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФНИ 
 
 
 
 

ЕБР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проекти на департамент 
География – НИГГГ - БАН 

 
 
1. ASCOR – Arsenic contamination of Ogosta river: Linking biogeochemical processes in 
floodplain soils with river system dynamics, с номер IZEBZO-142978 от Бълагаро-
швейцарската програма „Изследвания“ 2011-2016 г. ASCOR е съвместен проект между 
Държавния технологичен университет в Цюрих (Швейцария) и Национален институт по 
геофизика, геодезия и география – БАН. Ръководители на проекта са проф. Рубен 
Кречмар (Държавен технологичен университет в Цюрих- Швейцария) и доц. д-р Цветан 
Коцев (Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН, департамент 
География, секция Физическа география). Период на изпълнение – 1.11.2012-30.04.2016 г. 
2. ROBUHAZ-DUN (Интегрирана оценка на природния и технологичен риск в Дунавската 
заливна равнина в румънско-българския трансграничен участък), с партньори Географски 
институт - Румънска академия, Национален институт по геофизика, геодезия и география 
(НИГГГ) – БАН, Национален институт за изследване и развитие на оптоелектроника INOE 
2000, Изследователски институт за аналитични системи (ICIA), Клуж-Напока, Геологичен 
институт – БАН и Университет в Крайова, Департамент по география. Период на 
изпълнение – юни 2012 г. – ноември 2013 г. 
 
1. „Миграция на арсена в крайречните зони: връзка на динамиката на речните и 
грунтовите води с мобилизацията на арсена в замърсени речни тераси”, 
ръководител доц. д-р Цветан Коцев, секция Физическа география, проект по Фонд научни 
изследвания, период на изпълнение 1.01.2017 г. - 31.12.2019 г. 
 
1. Екологично състояние и промени в ландшафтното разнообразие в планинските региони 
на Румъния и България (Environmental status and transformation of the landscape diversity in 
mountain regions in Romania and Bulgaria) с партньори Национален институт по геофизика, 
геодезия и география – Българска академия на науките (БАН) и Географски институт, 
Румънска академия. Период на изпълнение 2014- 2016 г. 
2. „Environment status and transformations of the landscape diversity in mountain regions in 
Slovakia and Bulgaria" с партньори Национален институт по геофизика, геодезия и 
география – Българска академия на науките (БАН) и институт по Ландшафтна екология 
към Словашката академия на науките. Период на изпълнение 2015- 2017 г. 
 
1. „Електронизиране на високорезолюционна архивна база от климатични данни за 
България”, ръководител проф. д-р Зоя Матеева, секция "Физическа география"- НИГГГ-
БАН, Период на изпълнение 2014 г. – до днес  
2. „Реконструкционни модели на системите на влажните зони в България - 
пространствено изменение, динамика и еволюция.“ Период на изпълнение 2012-2014 г. 
3. „Ландшафтно разнообразие на планинските райони в България – потенциално 
използване и консервация.“Период на изпълнение 2012-2014 г. 

         
        Членство в научни организации         Българско географско дружество 
           Българска картографска асоциация 
 
 
 


