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България, гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Костаки Пеев“ № 21, офис 1, етаж 2 

+359 32261279 

mina.angelova@uni-plovdiv.bg 
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   www.pu-technocentre.eu 
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   http://lsr-covid19.com 

 
Националност България 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ    

  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

2019 г. - досега 
 

Доцент 
2015 г. - 2019 г. - Главен асистент 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултет по икономически и социални науки, Катедра „Управление 
и количествени методи в икономиката“, 4000 Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, www.uni-plovdiv.bg 
  

2021 г. - досега 
 

Експерт маркетинг в „Офис за технологичен трансфер“ /TTO/ 
ПУ „Паисий Хилендарски“, http://pu-technocentre.eu/ 
- Експертиза за ТТО. 
  

2011 г. –2014 г. Хоноруван асистент 
Университет за национално и световно стопанство, Бизнес факултет, Катедра „Индустриален 
бизнес“, 1700 София, Студентски град, ул. „8-ми декември“, http://www.unwe.bg/bg/  
 

2011 г. –2017 г. Управител 
„Агенция Аврора“ ЕООД, 4000 Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 49, www.avrora-agency.com  

 Разработване на бизнес проекти и участие по Европейски програми за финансиране. 
Набиране, подбор и оценяване на персонал. Изграждане на мотивационни програми. 
Организация и провеждане на мероприятия. 

 
2009 г. - 2011 г. Експерт маркетинг  

„Бимекс Инженеринг“ АД, 4000 Пловдив, бул. „Рогошко шосе“ № 3А, www.bimex-ing.com  
 Мениджър връзки с клиенти. Осъществяване на рекламни кампании. Участие в Международни 
изложения и технически панаири. Разработване на бизнес проект за финансиране по ОП 
“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 (договор за 
финансиране BG161РО003-2.1.13-0196-С0001). Международни отношения. 

2011 г. –2014 г. Образователна и научна степен Доктор по Научна специалност 
05.02.18 - Икономика и управление (Мотивация на човешките 
ресурси) 

 

Университет за национално и световно стопанство, Бизнес факултет, Катедра „Индустриален 
бизнес“, Редовен докторант, 1700 София, ул. „8-ми декември“, http://www.unwe.bg/bg/  
 

2009 г. –2010 г. Образователно - квалификационна степен Магистър 
Специалност - Икономика на хранителната индустрия 

 

Университет по хранителни технологии, Стопански факултет, Катедра „Индустриален бизнес и 
предприемачество“, 4000 Пловдив, бул. „Марица” № 26, www.uft-plovdiv.bg/  
 

2005 г. – 2009 г. Образователно - квалификационна степен Бакалавър, с 
професионална квалификация инженер – икономист 
Специалност - Индустриален мениджмънт 

 

Университет по хранителни технологии, Стопански факултет, Катедра „Икономика и 
управление“, 4000 Пловдив, бул. „Марица“ № 26, www.uft-plovdiv.bg/  
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
 
 

  

Майчин език Български език 
  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  Самостоятелно 
устно изложение   

Английски език C1  C1  B2  B2  С1  
 - сертификат TOEFL; 

- сертификат за владеене на английски език, издаден от ОМГ „Акад. Кирил Попов“.  
Руски език В1  В1  А2  А2  А2  

  
 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 

Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни умения Отлични комуникационни умения, придобити по време на работата ми като мениджър 
мероприятия и експерт маркетинг. 
Отлични умения за работа с хора, участие в екипи и разработване на екипни проекти, 
придобити от опита ми като ръководител проекти и преподавател. 

Организационни / управленски 
умения 

Отлични организационни умения, придобити като управител на бизнес организация, а именно: 
• лидерски умения; 
▪ отлични организационни умения, придобити като мениджър на мероприятия, където съм 
отговорна за провеждането на различни събития; 
▪ умения за мотивиране на служителите и изграждане на сплотен колектив, като резултат от 

защитена докторска дисертация на тема Мотивация на човешките ресурси. 
▪ умения да ръководя екип, придобити от участието ми в Национални и Международни 

проекти. 
▪ високо равнище на организираност и самодисциплина във всяка извършвана дейност. 

Професионални умения В следствие на трудовия ми стаж като мениджър и преподавател съм придобила и доразвивам 
богатство от професионални умения, а именно:  
▪ добра работа в процеси по контролиране на качеството; 
▪ използване и прилагане на съвременни методи за преподаване (учене чрез правене, мозъчна 

атака, ролеви игри, едноминутка на мениджъра и др.); 
▪ разработване на учебна документация и учебни програми във връзка с подготовката и 

провеждането на лекционни курсове по дисциплините Икономика на предприятието, 
Еволюция на управлението, Мотивационни техники и практики, Управление на човешките 
ресурси пред студенти ОКС Бакалавър и Управление чрез мотивация пред студенти ОКС 
Магистър от Факултет по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“;  
▪ разработване на проекти по Европейски Оперативни програми за бизнес финансиране. 

 
Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията Комуникация Създаване на 

съдържание Сигурност Решаване на 
проблеми 

 Свободно ниво на 
владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

Самостоятелно 
ниво на владеене   

Свободно ниво на 
владеене 

 Ниво: Основно ниво на владеене  -  Самостоятелно ниво на владеене  -  Свободно ниво на владеене  
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка  

 ▪ работа с инструментите на Microsoft Office™;  
▪ статистически софтуер SPSS 19 v; 
▪ добри познания на програмни продукти. Дипломна работа по информатика на тема: 

„Програмиране – програмен софтуер за обслужване на летище”. 
Свидетелство за управление на 

МПС 
 
Категория „B“ 

Научни публикации Всички публикации са качени в професионални профили, както следва:  

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences
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Текущи проекти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международни участия като 
гост лектор 

 

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Mina_Angelova2  
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205445452  
Web of Science Researcher ID A-2589-2019 
Publons: https://publons.com/researcher/3390064/mina-angelova/   
Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/mina-angelova/  
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1094-6356   
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=zsD3U88AAAAJ&hl=en&authuser=1 
НАЦИД: https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/41639  

 
1. Проект № КП-06-K2/10/2021 
Финансираща организация: Фонд „Научни Изследвания“; 
Тип на конкурса и година: национален, 2021-2023;  
Тема: Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействието на 
психологически, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на 
техните отрицателни ефекти; 
Ръководител на проекта: Доц. д-р Мина Ангелова 
Електронен адрес: http://lsr-covid19.com 
 
2. Проект № КП-06-М25/5/2018 
Финансираща организация: Фонд „Научни Изследвания“; 
Тип на конкурса и година: национален, 2018-2021;  
Тема: Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване 
конкурентоспособност-та на индустриалните предприятия; 
Ръководител на проекта: Доц. д-р Мина Ангелова  
Електронен адрес: https://prowis.online/ 
 
3. Университетски проект 2021 
Финансираща организация: Фонд „Научни изследвания“ към ПУ „Паисий Хилендарски“; 
Тип на конкурса и година: университетски, 2021-2023;  
Тема: Биодизайн и биоикономика; 
Ръководител на проекта: Проф. д-р Илия Илиев 
Електронен адрес: https://vitaplus.uni-plovdiv.bg/  
 
4. Проект № ФП21-ФИСН-004 
Финансираща организация: Фонд „Научни изследвания“ към ПУ „Паисий Хилендарски“; 
Тип на конкурса и година: факултетен, 2021-2023;  
Тема: Eфектите на глобализацията: хиперпотребление и (не)екологоустойчиво 
поведение; 
Ръководител на проекта: Доц. д-р Теофана Димитрова-Станева 
 
5. Финансираща организация: Европейска комисия 
Тип на конкурса и година: програма Хоризонт 2020 на ЕС  
Номер или акроним на проекта: No. 82454, SPEAR 
Тема: „Подкрепа за въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в 
академичните среди и научноизследователската дейност“ 
Ръководител на проекта: Eva Sophia Myers (University of Southern Denmark), ПУ „Паисий 
Хилендарски“ е партньорска организация; https://gender-spear.eu/ 
 
1. Московски държавен университет “В. М. Ломоносов” 
16.12.2020 - Международно онлайн зимно училище на тема "Sustainability of Political Systems of 
Eurasia"; Тема на лекцията: Digitalization in HR Systems 
26.08.2020 - Международно онлайн лятно училище (https://centero.ru/materials/centero-
выступил-соорганизатором-летней-шк/); Тема на лекцията: New Skill Structure of the Future,. 
 
2. Program ERASMUS +  
2021 - Staff mobility for teaching at the University of Vienna, Austria, https://www.univie.ac.at/en/   
01 – 05.04.2019 - Staff mobility for teaching at the University of Valladolid, C/Plaza de Santa Cruz, 8, 
47002 Valladolid, Spain, http://www.relint.uva.es/en/  
05 – 09.03.2018 - Staff mobility for teaching at the University of Granada, Spain, 52005 Melilla,  
https://www.ugr.university/ 

  17 - 22.10.2016 - Staff mobility for teaching at the University of Economics in Bratislava, Slovakia,                 
https://www.euba.sk/?lang=en 

https://www.researchgate.net/profile/Mina_Angelova2
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205445452
https://publons.com/researcher/3390064/mina-angelova/
https://www.mendeley.com/profiles/mina-angelova/
https://orcid.org/0000-0002-1094-6356
https://scholar.google.com/citations?user=zsD3U88AAAAJ&hl=en&authuser=1
https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/41639
https://prowis.online/
https://vitaplus.uni-plovdiv.bg/
https://gender-spear.eu/
https://centero.ru/materials/centero-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%88%D0%BA/
https://centero.ru/materials/centero-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%88%D0%BA/
https://www.univie.ac.at/en/
http://www.relint.uva.es/en/
https://www.ugr.university/
https://www.euba.sk/?lang=en

