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АДМИНИСТРАТИВНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

НИНА ДИМЧЕВА 
 

  

 ул. „Костаки Пеев“ № 21, офис-5, ет. 5, Център по технологии, ПУ „П. Хилендарски“  

 00359 32261309   

 ninadd@uni-plovdiv.bg, ninadimcheva@gmail.com  

 https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?page_id=6091    
       www.pu-technocentre.eu 
      http://vitaplus.uni-plovdiv.bg/ 

Националност България  

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 
  

 

ноември/2019 – до сега Ръководител на работен пакет “Биосензори“към ЦК ПЕРИМЕД 

Център по компетентност „Персонализирана иновативна медицина – ПЕРИМЕД“ към ПУ 

„П. Хилендарски“, http://pu-technocentre.eu/  

▪ Експертна и научно-изследователска дейност в област „Биосензори“ 

Вид на дейността или сферата на работа Научна дейност 

 

Февруари/2018- досега Ръководител катедра „Физикохимия“ 

Вид на дейността или сферата на работа: административна дейност 

 

Април /2017-април /2019 
  Член на ПНЕК (постоянна научноекспертна комисия) по Химически науки 

 
  Фонд „Научни изследвания“ към МОН, гр. София; https://www.fni.bg/  

   Вид на дейността или сферата на работа Експертна дейност 

 

Юли/2006 – до сега Доцент по Физикохимия 

Химически факултет, ПУ „П. Хилендарски“, https://blogs.uni-plovdiv.net/argon  

▪ Експертиза 

Вид на дейността или сферата на работа Научно-изследователска и академична дейност 

 
 

1994- 2001 Асистент/ старши асистент/главен асистент 

 ПУ „П. Хилендарски“, https://uni-plovdiv.bg/  

 ▪ Химически факултет, кат Физикохимия  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ 

  

 

2002-2003 

 

 

Пост-док /Биоелектрохимия/  

Университет на Лунд, гр. Лунд, Швеция  

▪ Ниво-8 / ЕКР 

2001 ▪ Доктор по „Физикохимия 

 ▪ СНС по Физикохимия, ВАК гр. София 

 ▪ Тема на дисертационния труд за ОНС „доктор“: “Ензимни и електрохимични реакции с 
имобилизирани върху въглеродни матрици ензими” 

 

1985-1990 

 Ниво-7 / ЕКР 

MSc (Магистър по „химия“, специализация „Теоретична химия и химична физика“) 

Химически факултет на СУ «Св. Климент Охридски», София  

▪  
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ 
  

 

Майчин език Български език 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

Слушане Четене Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение  

Английски език В/2 С/1 В/2 В/2 C/1 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

Руски език В/2 В/2 В/2 В/1 В/1 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

Френски език A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

 Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене  - B1/2:  Самостоятелно ниво на владеене  - C1/2  Свободно ниво на 
владеене   
Обща европейска езикова референтна рамка 

 

Комуникационни умения Общуване с хора от други националности и култури; 

Способност за комуникация в интеркултурно обкръжение; 

Работа в колектив, готовност за подпомагане на колеги, когато е поискана помощ. 
 

Организационни / 
управленски умения 

Ръководител на изследователски проекти (два проекта, финансиран от националния 
фонд за научни изследвания); 

Ръководител на докторанти (двама защитили, двама обучаеми); 

Ръководител на дипломанти (над 20). 

 

Умения относно работното 
място 

Добро ниво на компютърна грамотност,  

Работа с Интернет, търсачки, специализиран химически и библиографски софтуер; 

Практическа работа с различни видове електрохимична апаратура (потенциостати, 

галваностати, електрохимична импедансна спектроскопия) 

▪ Практическа работа с различни видове-спектрометри. 
 

Компютърни умения ▪ Отлични умения за работа с пакета Microsoft Office™;  
▪ работа онлайн със студенти (от март/2020 г.) 

 

Свидетелство за управление 
на МПС 

▪ B 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

  

Специализации: и изследователски визити 

2010 – Ruhr-University, Bochum, Germany (2 месеца) – изследване на 

електрокаталитични системи; 

2007 – Ruhr-University, Bochum, Germany (10 месеца) – разработване на ензимни 
биогоривни елементи  

2002 г. – The Swedish Institute fellowship, Lund University, Sweden (9 месеца) 
биоелектрохимия; 

 

ORCID: 0000-0001-7082-8266 
Researcher ID: E-9196-2010  
Scopus ID: 6602924420 

Експертна и консултантска дейност: 

2017-текущо: Член на постоянна научно-експертна комисия по Хим. науки към ФНИ 

2017 –2020  Консултант към ВМЗ-Сопот и ГСИ „Балкани“ 
Награди и наукометрични показатели: 

Бронзов медал -2019 от Taiwan Innotech Expo Invention Contest for Patent; 
Н index (Scopus / Web of Science): 14/15  
Брой реферирани публикации ( Scopus / Web of Science): 40 /43  
Брой независими цитати на научните публикации( според Scopus/ Web of Science): 609 
/617 

https://europa.eu/europass/bg/common-european-framework-reference
https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0001-7082-8266&authorId=6602924420&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0001-7082-8266&category=orcidLink
http://www.researcherid.com/rid/E-9196-2010
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