
А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я 
 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име   ПАВЛИНА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА 

Адрес   Гр.Варна, ул.Студентска, бл.3, вх.Д, ет.3, ап.23 

Телефон   0888/288944 

E-mail   p.ivanova@ue-varna.bg 

Националност   българска 

              Дата на раждане  11.01.1975 Г. 
 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

• Дати (от-до)  От 25.11.2015 г.  

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Главен асистент към катедра „Аграрна икономика” 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Провеждане на лекции и семинарни занятия 

 

• Дати (от-до)  От 01.12.2010 г. до 25.11.2015 г. 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Асистент към катедра „Аграрна икономика” 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Провеждане на семинарни занятия 

 

• Дати (от-до)  От 01.10.2010 г. до 01.12.2010 г. 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Хоноруван асистент към катедра „Аграрна икономика” 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Провеждане на семинарни занятия 

 

• Дати (от-до)   От 01.10.2008 г. до 01.01.2010 г. 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Хоноруван асистент към катедра „Финанси” 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Провеждане на семинарни занятия 

 

• Дати (от-до) 

   

От 04.08.2003 г. до 01.12.2010 г. 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Специалист „Човешки ресурси” 



• Основни дейности и 

отговорности 

 

 

 Администриране на персонала, организиране на конкурси за 

преподаватели,  изготвяне на справки за ръководството, МОН и 

др.институции. Консултиране на персонала в областта на 

компетенциите на длъжността. Организране на обучения и  

курсове за повишаване на квалификацията на персонала. 

Организация и управление на работните заплати и 

допълнителното материално стимулиране. 

 

• Дати (от-до) 

   

От  03.03.2003 г. до 04.08.2003 г. 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет - Варна 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност  Инспектор учебна дейност към Финансово – счетоводен факултет 

• Основни дейности и 

отговорности 

 

 

 

 Изготвяне на документацията на студентите от факултета, 

подготвяне на изпитни протоколи, академични справки и 

дипломи.  

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  От 08.01.2010 г. до 08.01.2015 г. 

• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

 Икономически университет – Варна,  

Стопански факултет, катедра „Аграрна икономика” 

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 доктор 

 

• Дати (от-до) 

  

1998-1999 г. 

• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

  Икономически университет – Варна,  

 Финансово-счетоводен факултет, катедра „Финанси” 

•Основни предмети/застъпени      

            професионални умения 

  Публични финанси 

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 

  магистър 

 

• Дати (от-до) 

  

 1994-1998 г. 

• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

  Икономически университет – Варна,  

 Финансово-счетоводен факултет, катедра „Финанси” 

•Основни предмети/застъпени  

            професионални умения 

  Публични финанси 

• Наименование на 

придобитата квалификация 

  бакалавър 

 

 

• Дати (от-до) 

  

 

 1982-1994 г. 

• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

  Природо – математическа гимназия „Св. Климент Охридски” 

гр.Силистра 

• Наименование на 

придобитата квалификация 

  средно образование 

 



ЛИЧНИ УМЕНИЯ И  КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Майчин език 

Други езици 

 Български език 

Английски език 

• Умения за четене  добро 

• Умения за писане  добро 

• Умения за разговор  добро 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Работа в екип, организиране и координиране на хора, опит в 

работата и комуникацията с административни структури – НОИ, 

НАП, НСИ, Главна инспекция по труда, Агенция по заетостта, 

МОН и др. 

 

Катедрен координатор кариерно развитие 

Член на Обществения съвет на ЦДГ №15 гр.Варна 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри и със   

       специфично оборудване и др. 

 

 

        УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ  

                        година (от – до) 

                                       Проект 

                                           

                                                                                                                               

                                     позиция 

 

                             

                       година (от – до) 
                                       Проект          

 

                                        

                                     позиция 

                                                   

                        година (от – до) 

                                       Проект 

                                                                                         

                                     позиция 

                   

 

                        година (от – до) 

                                      Проект 

 

 

 

                                    Позиции 

                                      

                                                                          

                        година (от – до)                       

                                       Проект 

                         

                                                                                        

                                     позиция 

                   

 Компютърна грамотност 

 

Работа с MS Office, SPSS, счетоводен софтуер и др. 

 

 

 

 

2016 – 2017 г. 

"Студентски практики – Фаза 1" BG05M2ОP001-2.002-0001, 

финансиран по оперативна програма "Наука и образование за 

интелигентен растеж" 2014-2020 
Академичен наставник 

 

 

2014 г. 

Проект за емпирична част на докторска дисертация №129/2014 г. 

„Качество на трудовата заетост в българското земеделие (на 

примера на Североизточен район за планиране). 

Изпълнител 

 

2013-2014 г. 

„Студентски практики“  по СХЕМА BG051PO001-3.3.07-0002, 

финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”  
Академичен наставник 

 

 

2012 – 2014 г. 

BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение - съвременен 

подход в системата на академичното образование за подобряване 

качеството на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ  по ОП 

«Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 

Експерт обучение и квалификация, експерт обучение на студенти 

 

 

2011 – 2014 г. 

Проект за научно изследване: „Влияние на Общата 

селскостопанска политика на ЕС върху предприемаческата и 

инвестиционна активност в земеделието и селските райони”. 

Член на екипа   

 



 

                        година (от – до) 

                                       Проект 

                                           

 

                                       

                                              

                                     позиция 

                                             

 

2008 - 2009 г. 

„Студентски стипендии и награди” по СХЕМА BG051PO001/4.2-

02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и 

повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, 

съфинансиран от ЕСФ  по ОП «Развитие на човешките ресурси» 

2007-2013 

Експерт 

      

    НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  
 

Научни доклади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научни статии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебници и учебни 

помагала 

  

 

Иванова, П., Качество на заетостта в българското земеделие, 

сборник с доклади, „Предизвикателства пред агробизнеса и селските 

райони”, ИК „Геа-Принт”, Варна, 2010  

Иванова, П., Данъчно третиране на доходите на земеделските 

производители, сборник с доклади, издателство „Наука и 

икономика”, ИУ –Варна, 2011  

Турлакова, Т., Иванова, П., Полупазарните земеделски стопанства 

в Европа – проблеми и перспективи, сборник с доклади от 

международна научна конференция „Тенденции и 

предизвикателства в развитието на икономиката”, ИУ – Варна, 2012  

Иванова П., Пазар на труда в селските райони, сборник с доклади 

от Научно-практическа електронна конференция с международно 

участие „Развитие на агробизнеса и селските райони в България и 

ЕС – перспективи 2020”, ИК „Геа-Принт”, Варна, 2012  

Иванова П., Регионални аспекти на трудовата заетост в селското 

стопанство на България, Сборник с доклади от юбилейна 

научнопрактическа конференция с международно участие 

„Националният аграрен сектор – елемент на европейските 

земеделски региони в стратегията Европа 2020”, Свищов, 2014 

Иванова, П., Зелени работни места – възможности и 

предизвикателства пред пазара на труда, сборник с доклади от 

юбилейна научно-практическа конференция ,,Агробизнесът и 

селските райони - настояще и бъдещо развитие” ИК „Геа-Принт”, 

Варна, 2015 

 

 

Ivanova, P., Challenges to the development of employment in rural  

areas, Trakia Journal of Sciences, The Scientific Serial of Trakia 

University, Volume 9, Supplement 2, 2011 

Турлакова, Т., Иванова, П., Възможности за развитие на селските 

райони в България чрез насърчаване на предприемачеството, 

списание „Управление и устойчиво развитие”, Университетско 

издателство, ЛСУ, 2012  

Ivanova, P., Working conditions in agriculture as an element of the 

quality of employment in the sector, Trakia Journal of Sciences, The 

Scientific Serial of Trakia University, 2013 

Иванова, П, Форми на трудовата заетост в селското стопанство на 

България, списание „Известия”, издателство „Наука и икономика”, 

бр.2, Варна, 2014 

 

 

Иванова, П, Електронен учебник, Социална политика и социално 

осигуряване в агробизнеса, за дистанционна форма на обучение в 

магистърски програми по проект BG051PO001-4.3.04-0036 

„Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на 

академичното образование за подобряване качеството на човешките 

ресурси”, 2013  
                   


