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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

От 17.01.2007
Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” 32
Изследователска дейност

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

11.11.2005 – 16.01.2007
Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” 32
Изследователска дейност

Научен сътрудник и ръководител на Лаборатория по агрохимия
Анализи на почви и растения, микробиологични анализи, дизайн и провеждане на
експерименти, обработка на данни, подготовка и изпълнение на проекти.

Химик към Лаборатория по агрохимия
Анализи на почви и растения, провеждане на експерименти, обработка на данни

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

2008
Institute of Sciences of Food Production; Bari, Italy

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

2002-2006
Институт по зеленчукови култури „Марица”, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” 32
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Автобиография
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Почвени микроорганизми, хранене на растенията
След докторска специализация по екологични аспекти на храненето на растенията

Хранене на растенията, Биоторове, Минерални торове, Микориза, Хидропоника,
Хранителни разтвори / Дизайн и провеждане на оранжерийни опити, почвено и
безпочвено отглеждане на зеленчуци (домати), агрохимични анализи на почва, растения,
води.
За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

• Наименование на придобитата
квалификация

Доктор

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

1996-2001
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Химически факултет
Химия / специализации по органична химия и катализ
Магистър

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
• Четене
• Писане
• Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

АНГЛИЙСКИ
Отлично
Отлично
Добро
РЪКОВОДИТЕЛ НА СТУДЕНТИ – МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

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
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.

2 стр.

Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

Участие в национални и международни проекти:
- „Maritsa Vegetable Crops Technology Transfer Office: a competitive and unique innovative
centre in the field of horticulture”, финансиран от Министерство на икономиката и
енергетиката, България и програма ФАР;
- „Създаване на биолаборатория за инвентаризация, изучаване и приложение на
национално значими биоресурси за опазване на екосистемите и повишаване на почвеното
плодородие и съвременни подходи при изучаване и опазване на уникалното биологично
разнообразие от местни и диви форми от родовете: Malus, Pyrus, Prunus и Pistacia в
България”, финансиран от Министерство на образованието и науката, България;
- „Полезните почвени микроорганизми: екологична алтернатива за поддържане и
подобряване на почвеното плодородие”, финансиран от Министерство на образованието
и науката, България; ръководител на проекта;
- „Биологичните ресурси от почва, растителни отпадъци и дънни седименти от рибовъдни
басейни като средство за управление на почвеното плодородие и профилактика срещу
болести и неприятели по зеленчуковите култури”, финансиран от Министерство на
образованието и науката, България;
- „Интегриране на биологичен, химичен и агротехнически контрол с болести и неприятели
в пластмасови и стоманено-стъклени оранжерии”, финансиран от Министерство на
образованието и науката, България;
- „Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване качеството на младия научен
потенциал в приоритетни области на градинарската наука”, финансиран по Оперативна
програма Развитие на човешките ресурси, Европейски социален фонд и Министерство на
образованието и науката;
- „Balkan vegetable research centre for transfer of European knowledge, research and practice”,
финансиран по Седма рамкова програма на Европейския съюз.
За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

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

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
МПС
ПРИЛОЖЕНИЯ – СПИСЪК С
ПУБЛИКАЦИИ
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КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ: WINDOWS, MS OFFICE, SPSS, PHOTOSHOP, CORELDRAW, INTERNET;
РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АПАРАТИ И СОФТУЕР В СФЕРАТА НА АГРОХИМИЯТА: ICP-OES, HPLC,
КЕЛДАЛ, СПЕКТРОФОТОМЕТЪР, ПЛАМЪКОВ ФОТОМЕТЪР И ДР.
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