
   

 

 

  
 

АВТОБИОГРАФИЯ 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ЛИЛЯНА РУМЕНОВА НАЧЕВА  

Адрес  ул.“Кукуш“, №6, гр.Пловдив, 4013, България 

Телефон  +359 888 928 370; +359 32 270 827 

E-mail  lilyn@abv.bg; nachevalilyana@gmail.com 

Националност  българка 

Дата на раждане  03.09.1969 

ТРУДОВ СТАЖ 
 • Дати (от-до)  ЯНУАРИ 2014 – ДО МОМЕНТА 

• Име и адрес на работодателя  Институт по овощарство – Пловдив (ССА), България 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Научни изследвания 

• Заемана длъжност 
 

 Доцент (Физиология на растенията) 

 

• Дати (от-до) 
 

 АПРИЛ 2000 - ДЕКЕМВРИ 2013 

• Име и адрес на работодателя  Институт по овощарство – Пловдив (ССА), България 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Научни изследвания 

• Заемана длъжност 
 

 Главен асистент (научен сътрудник I степен) 

 

• Дати (от-до)  ЯНУАРИ 2013 – ЮНИ 2016 

• Име и адрес на работодателя  Аграрен Университет – Пловдив, България 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Висше образование 

• Заемана длъжност 

Основни дейности и 
отговорности 

 Доцент (хоноруван преподавател) 

Практически занятия по „Цветарство“  

 

• Дати (от-до)  ФЕВРУАРИ 2012 – ЮНИ 2012 

• Име и адрес на работодателя  Аграрен Университет – Пловдив, България 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Висше образование 

 

 

• Дати (от-до) 

 Главен асистент (хоноруван преподавател) 

Практически занятия по дисциплината „Биохимия“ 

Октомври 1994 – Февруари 1996 

• Име и адрес на работодателя  Институт по овощарство – Пловдив (ССА), България 

• Заемана длъжност 
 

 Специалист Биотехнолог 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от-до)  Март 1996 – Март 2000 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Институт по овощарство – Пловдив (ССА), България  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Овощарство (Физиология на растенията) 

Докторска дисертация на тема: 

„Възможности за приложение на фотоавтотрофия при in vitro култивирането на 
ябълковата подложка MM 106 (Malus domestica  Borkh.)”. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

 Доктор (PhD) 
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• Дати (от-до)  Септември 1987 – Юли 1993 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ 

Биологически Факултет 

 
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 Биотехнологични процеси  

Тема на дипломната работа: 

“Влияние на вещества с растеж регулираща активност върху калусна култура от 
люцерна (Medicago sativa L.) 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър (MSc) 

 

Магистър (MSc) 

 

• Дати (от-до) 

  

Септември 1984 – Юни 1987 
 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Образцова Математическа Гимназия „Акад. К. Попов“ гр. Пловдив 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Математика, Физика, Биология, Компютри 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Оператор-програмист на Електронно изчислителни машини 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Диплома за средно образование 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
  АНГЛИЙСКИ    РУСКИ 

• Умения за четене  отлично         отлично 

• Умения за писане  добро             добро 

• Умения за разговор  добро             добро 

 


