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Националност България 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

ноември/2020 - досега Изследовател по „Органична химия“

Център по технологии, ПУ „П. Хилендарски“, http  ://  pu  -  technocentre  .  eu  /   

▪ Експертиза и научно-изследователска дейност в област „Органична химия“

Препаративна хроматография
Анализ на спектрални данни
Ползване на химически софтуер
Текстообработка, презентации
Умения за търсене и обобщаване на специализирана информация в интернет 
пространството: Scopus, ScienceDirect, WebOfScience, ResearchGate, Google Scholar
▪

Вид на дейността или сферата на работа Академична дейност
януари/1990-досега Асистент (1990-1993 г.), Старши асистент (1993-1997 г.), Главен асистент по органична химия

(1997-2008 г.),  доцент  по  „Отганична  химия  –  химия  на  хетероциклените съединения“  (от
септември/2008 г.)

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

▪ Преподавателска и научно-изследователска дейност 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

декември/2003 Ниво-8 / ЕКР

Доктор по  ПН 4.2. Химически науки , научна специалност „Органична химия“, 

защитена дисертация в СНС по Отганична химия и химична технология към Институт по 
Органична химия с ценър по фитохимия – БАН , гр. София,  

▪
▪ Тема на дисертационния труд за ОНС „доктор“: “ Синтетично приложение и свойства

на ацилиминиеви реагенти, получени от имини и ацилхлориди”, с научен ръководител проф.
дхн А. Венков 

1983-1887 Ниво-7 / ЕКР

дипломиран магистър по ПН 4.2. Химически науки - квалификация: Химик, учител по химия

Химически факултет,  ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив

ЛИЧНИ УМЕНИЯ
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Майчин език Български език

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене Участие в разговор 
Самостоятелно

устно изложение

Английски език В/2 В/2 В/2 В/2 В/2

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

Руски език С/1 С/1 С/1 B/2 B/2

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

Немски 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 ▪ Отлични  комуникационни  умения  придобити  по  време  на  моята  академична  и
консултантска експертиза

Организационни / управленски
умения

▪ Научно  ръководство  -  научен  ръководител  на  четирима  докторанти,  триот  които
успешно защитили ОНС „доктор”;  организация на екипи (ръководител на четири научни
проекти финансирани от НПД,  ПУ „П. Хилендарски“ 

▪

Умения относно работното
място

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
(КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, УЧЕН, И

ПРЕПОДАВАТЕЛ)

▪ Отлични умения за провеждане на изследвания и повишаване на компетенциите на
млади учени

Лектор, титуляр на дисциплините:
Органична химия, задължителна за бакалаври
Химия на хетероциклените съединения, избираема за магистри
Химия ма козметичните продукти, избираема за бакалаври
Медицинска козметика, избираема за магистри

Специалист в областта на органичния синтез. Област на изследване: Химия на 
хетероциклените съединения
Научни проблеми: 

1. Синтетично приложение на реакцията на алфа-амидоалкилиране за 
получаване на биологично активни вещества.

2. Разработване на нови методи за синтез на хетероцикени съединения.
3. Методи за изследване на антиоксидантна активност. Нови антиоксиданти. 

Биоантиоксиданти.
ORCID : 0000-0002-3833-6779 (https://orcid.org/0000-0002-3833-6779)
НАЦИД Регистър за научната дейност в Република България, номер в регистъра на 
учени - 3260

Компютърни умения ▪ Отлични умения за работа с пакета Microsoft Office™; 
▪ работа онлайн със студенти и уебинари за бизнеса (от 2010 г.)

Свидетелство за управление на
МПС

▪

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

Участие в работен колектив:
1. Договори, финансирани от НФНИ при МОН (5)
2. Договори, финансирани от Фонд “Научни изследвания” при ПУ “П. Хилендарски” – 

гр. Пловдив (12)
3. Договори за предоставяне на органични съединения за изпитания на биологична 
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активност с:
 Banyu Tsukuba Research Institute Co. (Merck) – Япония 2001 г.
 Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd. – Япония 2002 г.
 Nippon Roche Research Center – Япония 2002 г.
 Merck&Co., Inc. – САЩ 2003 г.
 Nippon Soda Co., Ltd. – Япония 2003 г.
 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. – Япония 2004 г.
 FEST – Япония 2005 г.

Научни публикации :
ORCID : 0000-0002-3833-6779 (https://orcid.org/0000-0002-3833-6779)
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