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ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

1999 - 2006
Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив
Сортоподдържане и семепроизводство на зеленчукови култури

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

2006 - 2009
Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив
Технологии в зеленчукопроизводството”

Агроном – семевъд
Сортоподдържане и семепроизводство на зеленчукови култури

Научен сътрудник
Отглеждане на нетрадиционни зеленчукови култури, изпитване на биопродукти при полски
условия

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

1994 – 1999
Висш селскостопански институт, гр. Пловдив

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата

1997 – 1999
Висш селскостопански институт, гр. Пловдив; свободен факултет
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Автобиография
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Зеленчукопроизводство, лозарство, овощарство, фитопатология, ентомология,
механизация, почвознание, агрохимия, микробиология
Магистър”

Счетоводство, ценообразуване, финанси и кредит, маркетинг на външни пазари, борси и
борсова дейност, външна и вътрешна търговия със ССП
икономист”
За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

квалификация
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

1990 – 1994
Техникум по хранително - вкусова промишленост, гр. Пловдив
Аналитична химия, биохимия, микробиология, процеси и апарати в биохимичното
производство, автоматизация на производството
Техник-технолог

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
МАЙЧИН
ЕЗИК
удостоверени с официален
документ
или диплома.

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Английски
добро
добро
добро
УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП; УМЕНИЯ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ РАЗЛИЧНИ РАБОТНИ И СОЦИАЛНИ СРЕДИ;

Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И

УМЕНИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДАЧИТЕ И СПРАВЯНЕ С КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

ДОБРО ВЛАДЕЕНЕ НА ОФИС ПРИЛОЖЕНИЯ

– MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT

КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
МПС
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Да, категория В

За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/
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добива от зелен пипер, средноранно производство, Сб. доклади от VII нац.
Научно-техническа конференция с международно участие - 10. IV. 2008,,
Акад. Издание на Аграрен университет, Пловдив, 203 - 208
2. Динчева Цв., И Димов, Хр. Ботева, 2008, Проучване влиянието на
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съдържанието на сухо вещество в плодове от домати, IV Балкански
симпозиум за зеленчуци и картофи, 9-12 Септември, Пловдив, България,
(под печат)
3. Динчева Цв., И Димов,Б. Арнаудов, 2009, Предварителни проучвания за
използване на някой покривни материали при отглеждане на аспержи
(Asparagus officinalis) в България, Втора международна конференция
„Изследователи и реалните задачи на мултидисциплинарни науки",10-12
юни, Лозенец, България
4. Динчева Цв., Х. Ботева, И. Димов, 2009, Влияние на биоторове върху
продуктивността на домати, средноранно полско производство,
Международна научна конференция „ Развитие на икономиката и
обществото на основата на знанието, 4-5 юни 2009, Стара Загора ( под
печат)
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