
ПРОФЕСИОНАЛНА 
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име КАТЯ НЕДЕЛЧЕВА АНТОНОВА

Адрес ул.Оборище 9 , 9000, гр. Варна, България

Телефон (+359) 882 164 591

E-mail katia_antonova@ue-varna.bg

ТРУДОВ СТАЖ

Дати (от-до) 2018 до настоящия момент
Име и адрес на работодателя Икономически университет – Варна,

бул. Княз Борис I № 77,9002, Варна, България, www.ue-varna.bg
Вид на дейността или сферата на 
работа

Преподавателска и научно-изследователска работа

Заемана длъжност Доцент, катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти”

Дати (от-до) 2011 - 2018
Име и адрес на работодателя Икономически университет – Варна,

бул. Княз Борис I № 77,9002, Варна, България, www.ue-varna.bg
Вид на дейността или сферата 
на работа

Преподавателска и научно-изследователска работа

Заемана длъжност Главен асистент, катедра „Икономика и управление на строителството”
Дати (от-до) 2010 – 2011
Име и адрес на работодателя Икономически университет – Варна,

бул. Княз Борис I № 77,9002, Варна, България, www.ue-varna.bg
Вид на дейността или сферата 
на работа

Преподавателска и научно-изследователска работа

Заемана длъжност Асистент  към катедра „Икономика и управление на строителството”
Дати (от-до) 2006 – 2010
Име и адрес на работодателя Икономически университет – Варна,

бул. Княз Борис I № 77,9002, Варна, България, www.ue-varna.bg
Вид на дейността или сферата 
на работа

Преподавателска и научно-изследователска работа

Заемана длъжност Хоноруван асистент
Основни дейности и отговорности Водене на семинарни упражнения и лекции по дисциплините „Управление на 

човешките ресурси”, „Управление на персонала”, „Икономика на труда”, 
„Управление на заплатите”, „Финансиране на недвижимата собственост”, 
„Устойчиво строителство”, „Организационно поведение и култура”,   
„Корпоративна социална отговорност”, „Делови контакти”, „Бизнес 
преговори“
За специалностите „Бизнес икономика“, „Недвижими имоти и инвестиции” и 
„Строително предприемачество”

Дати (от-до) 2013-2015

Име и адрес на работодателя Икономически университет - Варна
Вид на дейността или сферата 
на работа

Отдел „Учебна дейност и студенти”
Заемана длъжност Ръководител отдел

mailto:katia_antonova@u
http://www.ue-varna.bg/
http://www.ue-varna.bg/
http://www.ue-varna.bg/
http://www.ue-varna.bg/


Основни дейности и отговорности Разпределя, координира и контролира дейностите по: обезпечаване на 
учебния процес, административно обслужване на студентите и др
Оперативно ръководи и организира дейността на отдела:
планиране, организиране и отчитане дейността на Отдела пред зам. ректора по 
учебна дейност; пряко ръководене работата на ръководителите на сектор 
„Студенти” и сектор”Учебна дейност”; съгласуване дейността на Отдела с 
основните и обслужващите звена на ИУ-Варна

Дати (от-до) 1991-2010

Име и адрес на работодателя Икономически университет – Варна,
бул. Княз Борис I № 77,9002, Варна, България, www.ue-varna.bg

Вид на дейността или сферата 
на работа

Финансово-счетоводен отдел

Заемана длъжност Инспектор стипендии и общежития
Дати (от-до) 1990-1991
Име и адрес на работодателя Завод за печатни платки, гр. Велики Преслав
Вид на дейността или сферата 
на работа

Отдел „Труд и работна заплата”

Заемана длъжност Специалист „ Труд и работна заплата”
Основни дейности и отговорности ТРЗ, нормиране на труда  и личен състав

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Дати (от-до) 2006 – 2010
Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Икономически университет – Варна, кат. „ИУС”

Наименование на придобитата
квалификация

Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 
05.02.18. “Икономика и управление”, диплом  №34427 от 2.08.2010г.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Дати (от-до) 1985 – 1990
Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Икономически университет – Варна, кат. „ИУС”

Наименование на придобитата
квалификация

Икономист

Ниво по националната
класификация

Магистър по икономика

Дати (от-до) 1981-1984
Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

ЕСПУ „Черноризец Храбър” – гр. Велики Преслав

Ниво по националната
класификация

Средно образование

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК Български
Чужд език Немски                       Руски
Четене Средно                      Много добро
Писане Средно                      Добро
Разговор Средно                      Много добро

Организационни умения и 
компетенции

Умения за работа в екип, способност за вземане на самостоятелни решения,  
способност за реагиране в критични ситуации, комуникативност

Технически умения и
компетенции

Много добра компютърна грамотност – владеене на софтуерните продукти 
DOS, Windows, MS OFFICE, INTERNET, др.

http://www.ue-varna.bg/


Социални умения и 

компетенции

Член на „Постоянна комисия по учебна дейност”, 
зап.РД17-406/31.01.2013г.
Член на „Съвет за дистанционно обучение” към Център за дистанционно 
обучение, зап.РД06-4163/08.11.2013г.
Член на „Съвет за дистанционно обучение” към Център за дистанционно 
обучение, зап.РД06-3663/06.11.2019г.
Член на „Централна конкурсна комисия”, зап. РД06-2509/17.07.2015г.
Член на „Съвет за електронно и дистанционно обучение” към Център за 
електронно и дистанционно обучение, 
зап.РД06-4888/30.11.2016г.
Член на комисия по кариерно развитие 
зап.РД06-281/31.01.2017г.
Член на Българска асоциация за управление на хора до 31.12.2017г.
Член на Съюза на учените в България
Член на оперативна комисия по координация и контрол, зап. РД06-
1839/02.07.2019г.
Член на „Централна конкурсна комисия“ – зап. РД06-1018/21.04.2020г. 

Участие в проекти за научно-
приложни изследвания

1. Член на изследователския екип по Научен проект № 9/2009, 
финансиран по Наредба № 9 на МОН, на тема „Анализ на системата за 
професионално обучение и квалификация в сектор „Строителство”.

2. Член на изследователския екип по Научен проект № 136/ 2014, 
финансиран по Наредба № 9 на МОН, на тема „ Влияние на стратегията 
за устойчиво развитие на ЕС върху българския строителен бизнес “ с 
ръководител проф. д-р Константин Калинков

3. Член на изследователския екип по Научен проект № 131/2014, 
финансиран по Наредба № 9 на МОН, на тема „Развитие на 
строителството в България в контекста на новия програмен период 
2014-2020“ с ръководител проф. д-р Пламен Илиев

Участия в изпълнението на 
следните проекти:

1. Участие на позиция Координатор за ИУ-Варна в проект „Студентски 
стипендии и награди” по схема BG051PO001-4.2-02, „Студентски 
стипендии за равен достъп до образование и повиша-ване на 
мотивацията за по-добри резултати” по ОП „Развитие на човешките 
ресурси”, ТД-02-326/21.08.2009г.

2. Участие на позиция Експерт  по дейност 6 в проект BG051PO001-3.1.09-
0018 „Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите 
и кариерно израстване на академичния състав на ИУ-Варна”, 
финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, ТД-РД 
17-2536/31.07.2013г.

3. Участие на позиция Академичен наставник в проект BG051PO001-
3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013, ДС №СПН0031/28.06.2013г.

4. Участие на позиция Академичен наставник в проект BG05M2ОP001-
2.002-0001 "Студентски практики – Фаза 1", финансиран по оперативна 
програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, 
СПН0037/28.10.2016г.

5. Участие на позиция представител на целева група „Университетски 
преподаватели” в Екип по управление на проект „Иновативна 
партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-бизнес”, 
финансиран по договор за БФП с рег. № BG051PO001-7.0.07-0036 по ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

6. Участие на позиция технически секретар  в Екип по управление на 
проект „Интегриран проект за подобряване условията за предоста-вяне 
на образователни услуги в ИУ-Варна”, финансиран по договор за БФП с 
рег. № BG161PO001/1.1-07/2009/004 по ОП „Регионално развитие” 
2007-2013

7. Участие на позиция външен оценител в проект „Подобряване, 
надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за 
икономическо развитие в Добрич”, рег. № BG16RFOP001-1.011-0002, по 
процедура за предоставяне за безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020”, зап. № 1/ 04.08.2016г.



8. Участие на позиция външен оценител в проект  „Внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (ПС ПБЗН) - 
Добрич”, рег. № BG16RFOP001-1.011-0001, по процедура за 
предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-
039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020”, зап. № 2/ 04.08.2016г.

9. Участие на позиция външен оценител в проект  „Енергийно обновяване 
на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, рег. № 
BG16RFOP001-1.011-0003, по процедура за предоставяне за 
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение 
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-
2020”, зап. № 3/ 04.08.2016г.

10. Участие на позиция външен оценител в проект  „Реконструкция и 
обновяване на образователната инфраструктура в Добрич”, рег. № 
BG16RFOP001-1.011-0004, по процедура за предоставяне за 
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение 
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-
2020”, зап. № 4/ 04.08.2016г.

11. Ръководител на проект за научни прояви – Международна научно-
практическа конференция „Управление на човешките ресурси“ -2019

12. Ръководител на проект за научни прояви – Международна научно-
практическа конференция „Управление на човешките ресурси“ -2020

13. Ръководител на проект за научни прояви – Международна научно-
практическа конференция „Управление на човешките ресурси“ -2021

14. Ръководител на проект за научни прояви – Международна научно-
практическа конференция „Управление на човешките ресурси“ -2022

15. Член на екипа на проект за научни прояви – Междунарона научно – 
практическа конференция „Строително предприемачество и 
недвижима собственост“ - ежегодно



ПО-ВАЖНИ 
ПУБЛИК
АЦИИ

І. Монографии
1. Антонова, К. Влияние на стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз върху 

българския строителен сектор (на примера на строителни предприятия от Североизточния 
и Югоизточния район). (2016). Варна: „Наука и икономика”(самостоятелна публикация).

2. Antonova, K.N., Management of organizations for achieving  Sustainable development (2014). 
Мechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation,  Scientific  
journal “Economics and finance” , Volume 1,  Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland 
(Collective monographie) (индексирано издание)

3. Antonova, K.N., STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION (2016). 
“Accounting, analysis and audit activities of the enterprises: рroblems, тrends, рrospects”, 
Scientific  journal “Economics and finance”, SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland (Collective 
monographie) (индексирано издание)

4. Илиев, Пл., Господинова, А., Иванова, М., Антонова, К., Христова, С., Райчев, Т. (2018). 
Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014-2020, 
Варна:изд. „Наука и икономика“(съавторство)

ІІ. Студии
1. Николаев. Р., К.Антонова, В. Станчева. (2016). Устойчиво развитие на строителните 

предприятия и модели за неговата оценка, Годишник на ИУ – Варна, т. 87 (съавторство).

ІІІ. Научни статии
1. Антонова К., Системы сертификации устойчивого строительства. (2012) // Актуальные 

проблемы управления экономикой региона: Материалы IХ Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием 24-25 мая 2012 г. СПб: СПбГИЭУ 
(Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-Экономический Университет), с.126-130, 
(самостоятелна публикация).

2. Антонова,К., Конкурентна способност на организациите чрез стратегическо управление на 
знанията// сп. „Известия”, ИУ-Варна, бр.2/2013г., с.92 -102, (самостоятелна публикация)
(индексирано издание).

3. Антонова, К. Модель управления знаниями в организациях.(2012) // Тенденции и 
переспективы развития современного научного знания: Материалы V Международной 
научно-практической конференции, Москва, 24-25 декабря 2012 г., Научно-
информационной изд. центр "Институт стратегических исследований". - Москва: Изд. 
"Спецкнига"

4. Antonova, К., labour market situation and tendencies  in the planning regions in Bulgaria // Trakia 
journal of sciences, The Scientific Serial of The Trakia University, Stara Zagora, Volume 11, 2013, 
s.95 (самостоятелна публикация) (индексирано издание)

5. Антонова К., М. Юденко (2015) Экономические аспекты устойчивого строительства в Росии 
и Болгарии// Наука сегодня: Постулаты прошлого и современные теории: Материалы III 
международ-ной научно-практической конференции 10 августа 2015 г.)/ Отв. ред. 
Зарайский А.А. – Саратов: Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 166с. (индексирано 
издание)

6. Антонова, К., Политики и практики в областта на професионалното обучение в България и 
страните от Европейския съюз – сравнителна характеристика, сп. „Известия”, ИУ-Варна, 
бр.3/2009г., с.150 -163, (самостоятелна публикация) (индексирано издание).

7. Антонова, К., Анализ и оценка на системата за професионално обучение в сектор 
“Строителство”, сп. “Строителство”, София, бр.4/2009г., с.26 –32; (самостоятелна 
публикация).

8. Antonova, К., INFLUENCE OF HUMAN FACTOR FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF 
ORGANISATIONS, Oxford Economic Papers, Oxford University Press, VOLUME 69, 2017, Issue 
4(2), October 2017, 1081-1089, индивидуална публикация

9. Veleva, M., K. Antonova, CHALLENGES OF APPLYING CONTEMPORARY APPROACHES TO HIRING 
NEW EMPLOYEES IN DYNAMIC BUSINESS ENVIRONMENT, IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF 
SCIENTISTS - VARNA 1/2017, 140-147.



10. Антонова, К.,Устойчив подход за управление на човешките ресурси  в организациите// сп. 
„Известия”, ИУ-Варна, бр.4/2017г., с.315-333, индивидуална публикация

11. Antonova, K., Ivanova, P. Staff Leasing (2018), Oxford Economic Papers, Issue 4 (2), October 
2018, VOLUME 70, Oxford University Press (индексирано издание)

12. Antonova, K., Ivanova, P. Emerging or Changing Occupational Hazards at the Workplace. 
International Academic Conferences: Proceedings of IAC 2018 in Vienna Management, 
Economics and Marketing (IAC-MEM 2018), Prague: Czech Technical University, 2018, July, 350 - 
355.

13. Антонова, К. Професионални рискове за заетите в новите условия на труд. Известия Сп. 
Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 366 - 380.

14. Иванова, П., Антонова, К. Бъдещето на работните места: ползи и рискове от използването 
на изкуствен интелект. Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Наука и икономика, 65, 2021, 4, 372-384.

15. Антонова, К., Иванова, П. Роботизацията и изкуственият интелект - нов модел на 
сътрудничество и/или взаимодействие между машините и хората на работното място. 
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно 
пространство, 2021, 1, 60-76.

16. Antonova, K. Modernization of the Building Stock by Using Elements of Green Construction. 
Engineering Sciences [Инженерни науки] , Sofia : Inst. of Metal Science, Equipment and 
Technologies, Год. 59, 2022, 1, 49-64., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / 
DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.04 / Линк

17. Антонова, К. Състояние на зелените проекти и зелените дейности в строителството. 
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 
223-239., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк

Научни доклади:
1. Антонова, К., Проблеми на ефективността от инвестициите в професионално 

обучение.//Сборник доклади от научна конференция с международно участие “Строително 
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