
 

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  
 

 
 

  

Лична информация  
Име Христова, Севдалина Иванова 

Телефон (++359 88) 2 16 48 32 

E-mail s.hristova@ue-varna.bg  

  

Трудов стаж  
• Дати (от-до) 30.09.2009 - до сега 

• Име и адрес на работодателя Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или сферата на 

работа 

Катедра „Икономика и управление на строителството” 

(от 01.07.2013 - до сега) 

Катедра „Аграрна икономика” (09.2009 - 06.2013) 

• Заемана длъжност Главен асистент (от 01.06.2010 - до сега) 

Асистент (09.2009 - 06.2010) 

• Основни дейности и 

отговорности 

Водене на семинарни упражнения и изнасяне на лекции по 

дисциплините „Икономика на предприятието”, „Екология”, 

„Икономика на продоволствието”, „Теория на кооперациите”, 

„Управление на бизнес проекти”, „Основи на аграрния бизнес”, 

„Европейски фондове и проекти”, „Търгове в строителството”. 

Член на Факултетен съвет при Стопански факултет (от 10.2011) 

Член на Общо събрание на ИУ-Варна (от 10.2012) 

Член на Академичен съвет на ИУ-Варна (от 11.2012) 

  

• Дати (от-до) 01.07.2011 - 21.07.2015 

• Име и адрес на работодателя Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или сферата на 

работа 

Сектор „Управление на проекти” 

• Заемана длъжност Ръководител сектор 

• Основни дейности и 

отговорности 

Оперативно ръководство и организиране на дейността на 

Сектора: 

 планиране, организиране и отчитане дейността на Сектора 

пред Ректора;  

 пряко ръководене работата на сътрудниците в Сектора; 

 съгласуване дейността на Сектора с основните и 

обслужващите звена на ИУ-Варна; 

 организиране и поддържане контакти и връзки с външни 

организации. 

  

• Дати (от-до) 14.11.2005 – 28.02.2010 

• Име и адрес на работодателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

• Вид на дейността или сферата на 

работа 

ГД „Програмиране на регионалното развитие” 

• Заемана длъжност Главен експерт (03.2009 - 02.2010) 

Старши експерт (11.2005 - 03.2009) 

• Основни дейности и 

отговорности 

Мониторинг и финансов контрол на изпълнението на проекти 

по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 
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Автобиография 

(Христова, Севдалина Иванова) 

• Дати (от-до) Учебна година 2006 / 2007 

• Име и адрес на работодателя Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или сферата на 

работа 

Катедра „Икономика и управление на строителството” 

• Заемана длъжност Хонорован асистент 

• Основни дейности и 

отговорности 

Водене на семинарни занятия по дисциплината „Териториално 

устройство” 

  

• Дати (от-до) 12.08.2004 – 31.08.2005 г. 

• Име и адрес на работодателя „Традекс” ООД, гр. Русе 

• Вид на дейността или сферата на 

работа 

Производство и търговия с материали и стоки 

• Заемана длъжност Счетоводител 

• Основни дейности и 

отговорности 

Организационна и финансово-счетоводна, ТРЗ и личен състав 

  

• Дати (от-до) 01.02.2001 – 31.07.2003 г. 

• Име и адрес на работодателя ЕТ „Осен – П – Иван Петков”, гр. Русе 

• Вид на дейността или сферата на 

работа 

Товарни превози 

• Заемана длъжност Счетоводител 

• Основни дейности и 

отговорности 

Административна и финансово-счетоводна 

  

Образование и обучение  
• Дати (от-до) 02.2001 – 05.2004 г. 

• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Икономически университет – Варна 

• Основни предмети / застъпени 

професионални умения 

Катедра „Икономика и управление на строителството” 

• Ниво по националната 

класификация 

Доктор по икономика 

  

• Дати (от-до) 10.1999 – 09.2000 г. 

• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Икономически университет – Варна 

• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Дисциплини, включени в учебния план на специалност 

„Икономика на строителството” 

• Наименование на придобитата 

квалификация 

Икономист 

• Ниво по националната 

класификация 

Магистър 

  
• Дати (от-до) 10.1997 – 06.2000 г. 

• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Икономически университет – Варна 

• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Дисциплини, включени в учебния план на специалност 

„Икономическа педагогика” 

• Наименование на придобитата 

квалификация 

Икономическа педагогика  

• Ниво по националната 

класификация 

Професионална квалификация 

  

• Дати (от-до) 09.1995 - 09.1999 г. 

• Име и вид на обучаващата или Икономически университет – Варна 
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Автобиография 

(Христова, Севдалина Иванова) 

образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Специалност „Икономика на строителството” 

• Наименование на придобитата 

квалификация 

Икономист 

• Ниво по националната 

класификация 

Бакалавър 

  

• Дати (от-до) 09.1990 - 05.1995 

• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

МГ „Баба Тонка”, гр. Русе 

• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Математика със засилено изучаване на английски език 

• Ниво по националната 

класификация 

Средно образование 

  

Лични умения и компетенции  
Придобити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 

удостоверени с официален 

документ или диплома 

 

  

Чужди езици Руски език Английски език 

• Четене отлично много добро 

• Писане добро добро 

• Разговор добро добро 

  

Социални умения и компетенции Комуникативност, креативност, лесна приспособимост към 

нова среда, способност за работа с хора и в колектив, 

дисциплинарност 
 

  

Организационни умения и 

компетенции 

Добри организационни умения, координация и 

администриране на хора, проекти и бюджети, способност за 

навременно вземане на самостоятелни решения и бързо 

реагиране при екстремни ситуации 

  

Технически умения и 

компетенции 

Много добра компютърна грамотност – владеене на 

софтуерните продукти DOS, Windows, MS OFFICE, Acrobat 

Reader, Page Maker 

Търсене и селектиране на информация от INTERNET 

Програмен продукт за счетоводно-отчетна дейност “Конто”, 

Бизнес навигатор 

Умения за работа с копирна техника, скенер, фискални 

устройства 

  

Свидетелство за управление на 

МПС 

Категория “В” 
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Автобиография 

(Христова, Севдалина Иванова) 

Квалификационни програми 

и курсове 

Участия в обучения: 
Обучение в рамките на проект Phare BG2004/016-711.11.02 

„Помощ при изготвянето на качествени стратегически 

документи, насърчаване на партньорството и сътрудничеството 

и съдействие за изграждане на капацитет за разработване на 

проекти” 

 

Обучение в рамките на проект “Достъп до Структурните 

фондове на ЕС – Подкрепа за прилагане на ОПРР в България”, 

финансиран от Фонд за глобално развитие, Кралство 

Великобритения 

 

Прилагането на ЗОП във връзка с усвояване на средствата от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС 

 

Обучение в рамките на туининг проект BG03/IB/SPP-02 

“Подготовка на централните и регионални структури на МРРБ 

за управление на бъдещите програми и проекти от типа 

Европейски фонд за регионално развитие“ – Модули 

Кохезионна политика на ЕС 2007-2013; Предпроектни 

проучвания; Мониторинг; Насърчаване на партньорствата за 

интегрирани проекти 

 

ТAIEX Семинар “Подготовка на икономическите и социални 

партньори за използване на Структурните фондове в България 

– Европейския опит” 

  

Допълнителна информация  

  

Сертификати и удостоверения: 

 

Завършен курс „Техники за писане на научно- изследователски 

трудове”, организиран в рамките на проект BG051PO001-

3.1.09-0018 „Изграждане на устойчива система за повишаване 

компетенциите и кариерно израстване на академичния състав 

на ИУ-Варна”, 18.09.-13.11.2014 г., Сертификат № 47-01/2014 

 

Завършен курс „ИКТ в образователния процес и работа в е-

среда. Провеждане на онлайн проучвания и работа с 

електронни ресурси”, организиран в рамките на проект 

BG051PO001-3.1.09-0018 „Изграждане на устойчива система за 

повишаване компетенциите и кариерно израстване на 

академичния състав на ИУ-Варна”, 12.11.-20.12.2013 г., 

Сертификат № 19-04/2013 

 

Завършен курс „Използване на специализиран софтуер за 

статистическа обработка и анализ на данни (SPSS)”, 

организиран в рамките на проект BG051PO001-3.1.09-0018 

„Изграждане на устойчива система за повишаване 

компетенциите и кариерно израстване на академичния състав 

на ИУ-Варна”, 08.11.-20.12.2013 г., Сертификат № 20-16/2013 

 

Завършен курс „Методи и средства за разработване на учебно 

съдържание съобразно ECST”, организиран в рамките на 

проект BG051PO001-3.1.09-0018 „Изграждане на устойчива 

система за повишаване компетенциите и кариерно израстване 
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Автобиография 

(Христова, Севдалина Иванова) 

на академичния състав на ИУ-Варна”, 16-20.09.2013 г., 

Сертификат № 01-12/2013 

 

Завършен дистанционен курс “Прилагане на принципите на 

добро управление на местно ниво”, 9 май - 19 юни 2011 г., 

организиран от ФРМС - Сертификат № GG-2011-09 

 

Завършен дистанционен курс “Превенция на корупцията на 

местно ниво”, 16 май - 3 юли 2011 г., организиран от ФРМС - 

Сертификат № PC-2011-03 

 

Специализация „Дидактика на висшето образование”, 

организирана от Център за продължаващо обучение към ИУ - 

Варна, Удостоверение № 64/ 2010 г. 

 

Удостоверение за професионална компетентност за 

международен автомобилен превоз на товари № 5357 / 

31.01.2008 г. 

 

Обучение за служебно развитие “Въведение в държавната 

служба” - Удостоверение № 2465/ 13.04.2006 г. 

 

Завършен курс Основни принципи на системите за управление 

на качеството ISO 9000/2000 - Сертификат 3169/ 2004 

  

Участие в проекти за научно-

приложни изследвания 

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 

 

Член на изследователския екип по Научен проект № НПИ-134/ 

2014, финансиран по Наредба № 9 на МОН, на тема 

„Разработване на местния потенциал за социално-

икономическо развитие на регионите” с ръководител доц. д-р 

Евгения Тонкова 

 

Участие в проекти за 

организиране на научни прояви 

„Развитие на агробизнеса и селските райони в България и ЕС 

през първата декада на 21 век” (НП-79/2012), финансиран по 

Наредба № 9 на МОМН 

 

„Предизвикателства пред агробизнеса и селските райони” (НП-

40/2010), финансиран по Наредба № 9 на МОМН 

  

Участия в изпълнението на 

следните проекти: 

Участие на позиция Експерт в проект 24-10-M2-6/ 24.04.2015 г. 

„Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ - 

Варна като част от културно-историческото наследство на 

академичната общност в България”, финансиран по Програма 

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Финансов 

механизъм на ЕИП 2009-2014 

 

Участие на позиция Технически секретар в проект 

BG161PO003-1.2.04-0092 „Развитие на приложните 

изследвания за безопасност на стоките в ИУ-Варна”, 

финансиран по ОП „Конкурентоспособност” 2007-2013 
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Автобиография 

(Христова, Севдалина Иванова) 

 

Участие на позиция Функционален Експерт в проект 

BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран 

по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

 

Участие на позиция Експерт „Обучения” 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 

 

Участие на позиция Координатор 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 

 

Участие на позиция Експерт „Учебна дейност” в проект 

BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение - 

съвременен подход в системата на академичното образование 

за подобряване качеството на човешките ресурси“, финансиран 

по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

 

Участие на позиция Експерт „Вътрешен мониторинг и 

контрол” в Екип по управление на проект „Интегриран проект 

за подобряване условията за предоставяне 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 
  

Участие в разработването на 

проектни предложения, 

получили финансиране: 

Проектно предложение „Дигитализация и опазване на 

документалната история на ИУ - Варна като част от културно-

историческото наследство на академичната общност в 

България” по Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“, Финансов механизъм на ЕИП 2009-2014 

 

Проектно предложение BG051PO001-3.3.06-0010 „Качеството 

на обучението на докторанти и постдокторанти - социална 

отговорност на университет и бизнес“ по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2007-2013 

 

Проектно предложение „Museum for Small and Grown-up” с 

кандидат „Учебен музей” към РИМ-Варна по Програма за 

опазване на археологическите обекти, консервация и музейно 

развитие (SPCME), покана 2012 г. 

 

Проектно предложение BG051PO001-4.3.04-0036 

„Дистанционното обучение - съвременен подход в системата 

на академичното образование за подобряване качеството на 

човешките ресурси“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 

2007-2013 

 

Проектно предложение BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес 

моделиране на учебните планове и програми в професионално 

направление 3.8 Икономика на Икономически университет - 
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Автобиография 

(Христова, Севдалина Иванова) 

Варна” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

 

Проектно предложение BG051PO001-3.1.09-0018 „Изграждане 

на устойчива система за повишаване компетенциите и 

кариерно израстване на академичния състав на ИУ-Варна” по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

 

Проектно предложение BG051PO001-7.0.07-0036 „Иновативна 

партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет-

бизнес” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

 

Проектно предложение BG161PO003-1.2.04-0092 „Развитие на 

приложните изследвания за безопасност на стоките в ИУ-

Варна” по ОП „Конкурентоспособност” 2007-2013 

  

Научни публикации Статии и доклади в областта на: 

 пазара на жилищна недвижима собственост,  

 управлението и проблемите на европроекти и  

 обществените поръчки. 

  

Приложения Дипломи, сертификати, удостоверения и препоръки при 

поискване 

 


