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22.01.1958

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

От 1999 до настоящия момент
Институт по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив, ул.”Брезовско шосе”32

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

1998 -1999
Институт по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив, ул.”Брезовско шосе”32

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

1983 - 1998
Институт по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив, ул.”Брезовско шосе”32

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

1982-1983
Пловдивски Университет “Паисйй Хилендарски”, ул. Цар Асен, 24
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Изследователка дейност
Старши научен сътрудник II ст, д-р, ръководител на Лаборатория по качество
Ръководство на изследвания, свързани с контрол на качеството в процеса на селекция
при основни зеленчукови култури чрез използване на физични, химико-технологични и
сензорни анализи.

Изследователка дейност
Научен сътрудник, д-р, ръководител на Лаборатория по качество
Адаптиране и създаване на експресни методи за химико-технологичен анализ на
зеленчуци

Изследователка дейност
Научен сътрудник
Изследване на сортовата реакция към акумулиране на нитрати при различни зеленчукови
култури

Изследователка дейност
Химик към катедра “Органична химия”
Анализ на пестициди
За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

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

1981-1982
Пловдивски Университет “Паисйй Хилендарски”, ул. Цар Асен, 24
Изследователка дейност
Химик към катедра “Неорганична химия”
Анализ на неорганични вещества

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

1993 -1998

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

1993

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

1989

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Институт по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив, ул.”Брезовско шосе”32
Разработка на дисертация на тема: “Акумулиране на нитрати в лук и чесън, отглеждани за
зелено”
Зеленчукопроизводство
Доктор

Министерство на земеделието на Съединените щати
Контрол на качеството при пресни и преработени плодове и зеленчуци
Контрол на качеството

Център по стандартизация и метрология, Пловдив
Методи за сензорен анализ на хранителни продукти
Провеждане на сензорен анализ

1976-1981
Пловдивски Университет “Паисйй Хилендарски”, ул. Цар Асен, 24
Аналитична химия, Органична химия, Неорганична химия, Биохимия, Физикохимия,
Квантова химия
Химик; Учител по химия с втора специалност по физика
Магистър

Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

Български

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

• Четене
• Писане
• Разговор

АНГЛИЙСКИ
ДОБРО
ДОБРО
ДОБРО

• Четене
• Писане
• Разговор

Руски
ОТЛИЧНО
ОТЛИЧНО
ДОБРО

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
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.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
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ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА С ДОКТОРАНТИ
Член на:
- Специализирания научен съвет по Лозарство, Овощарство и Зеленчукопроизводство
към Висшата Атестационна Комисия
- Научен съвет на ИЗК “Марица”, Пловдив
- Съюз на учените в България – клон Пловдив
- НТС – клон Пловдив
- Средиземноморски Изследователски Комитет по домати за преработка MELCOPTOR
(MEditerranean Link COmmittee on the Processing TOmato Research)

Участие в международни проекти:
1. Координатор за България на интегриран проект по VI Рамкова програма на
Европейския съюз, озаглавен “Висококачествени Solanaceous култури за
консуматори, преработватели и производители, чрез изучаване на естественото
биоразнообразие” с акроним EU-SOL (2006-2010)
2. Член на управителния борд на проект по VII Рамкова програма на Европейския
съюз, озаглавен “Балкански изследователски център по зеленчуците за
трансфер на Европейски знания, изследвания и практика” с акроним EU
BALKANVEGETABLES (2008 – 2010)
3. Член на научния колектив по проект на МОН по Модул 1 “Изграждане на
научната инфраструктура” на Програмата за развитие на научния потенциал
(2007)
4. Член на научния колектив по проект на Европейска програма "Copernicus'94”,
озаглавен “Създаване на спецификация за преработка и стандартизиране за
най-добро качество при млян червен пипер” (1995-1997)

Работа с Internet, MS Word, Excel, Power Point, CorelDRW, специфични програми за
обработка на данни (SPSS, WinCAM)
Работа със специализирани апарати и софтуер при оценка на качеството на зеленчуците
– Texture analyser, BYK Gardner колориметър, Спектрофоометър, Moisture analyzer и др.

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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