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АВТОБИОГРАФИЯ 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  МИТКОВА, МАГДАЛЕНА СЪБЕВА 

Адрес  УЛ. ДЕБЕЛТ 16, ВХ.2, ЕТ.5,АП.10, ГР. БУРГАС-8000, РБЪЛГАРИЯ 

Телефон  0885138501 

Факс  056 880 249 

E-mail  mmitkova@btu.bg 

 

Националност  българска 

 

Дата на раждане  5.06.1955 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
• Дати (от-до)           От 1.06.2018 – до сега 

• Име и адрес на работодателя  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 преподавател 

• Заемана длъжност  Ректор, професор 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Организира, ръководи и контролира дейностите в университета 

 

 

• Дати (от-до)           От 22.06.2015 – до 1.06.2018 

• Име и адрес на работодателя  Университет „Проф. д-р Асен Златаров 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 преподавател 

• Заемана длъжност  Ректор, доцент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Организира, ръководи и контролира дейностите в университета 

 

 

• Дати (от-до)   ОТ 20.06.2007 – ДО 22.06.2015 

• Име и адрес на работодателя  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 преподавател 

• Заемана длъжност  Зам.-ректор МС и СДК, доцент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Организира, ръководи и контролира дейностите по СДК и МС и европейските проекти, 
Институционален Еразъм координатор, 

Води лекции, семинарни и лабораторни занятия на студенти от  „Органични химични 
технологии”, „Индустриален мениджмънт” 

 

• Дати (от-до)   От 27.11.2006 – до 20.06.2007 

• Име и адрес на работодателя  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 преподавател 
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• Заемана длъжност  Доцент, Ръководител катедра „Органични химични технологии“ 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Ръководител катедра „Органични химични технологии“ 

Води лекции, семинарни и лабораторни занятия на студенти от спец. „Технология на 
органични синтез”, „Органични химични технологии”, „Индустриален мениджмънт”, 
„Стопанско управление” 

 

• Дати (от-до)   От 2.05.2006 – до 27.11.2006 

• Име и адрес на работодателя  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 преподавател 

• Заемана длъжност  доцент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Води лекции, семинарни и лабораторни занятия на студенти от спец. „Технология на 
органични синтез”, „Органични химични технологии”, „Индустриален мениджмънт”, 
„Стопанско управление” 

• Дати (от-до)   От 1.09.1993 – до 2.05..2006 

• Име и адрес на работодателя  Университет „Проф. д-р Асен златаров“ 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 преподавател 

• Заемана длъжност  Главен асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Води лекции, семинарни и лабораторни занятия на студенти от спец. „Технология на 
органични синтез”, „Органични химични технологии”, „Индустриален мениджмънт”, 
„Стопанско управление” 

 

• Дати (от-до)   От 15.07.1988 – до 1.09.1993 

• Име и адрес на работодателя  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 преподавател 

• Заемана длъжност  Старши асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Води, семинарни и лабораторни занятия на студенти от спец. „Технология на 
органични синтез” 

 

• Дати (от-до)   От 28.09.1983 – до 15.07.1988 

• Име и адрес на работодателя  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 преподавател 

• Заемана длъжност  Асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 

 Води, семинарни и лабораторни занятия на студенти от спец. „Технология на 
органични синтез” 

• Дати (от-до)   От 2.10.1981 – до 28.09.1983 

• Име и адрес на работодателя  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 научно-изследователски сектор 

• Заемана длъжност  химик 

• Основни дейности и 
отговорности 

 

 Работа по теми от НИС 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  30.03.2010 – 30.06.2010 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Нов Български Университет 
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• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Английски език 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Равнище В2 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

• Дати (от-до)  1989-1993 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 „Кандидат на науките“, „Доктор“   

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 „Доктор“ 

 

• Дати (от-до)  1974 - 1979 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ВХТИ  „Проф. д-р Асен Златаров“ 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Спец. „Технология на органичния синтез и горивата“ 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Инженер - химик 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

 

 

 Инженер - химик 

• Дати (от-до)  1969-1974 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Немска езикова гимназия „В. Пик“, гр. Бургас 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Обучение на немски език 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Средно образование 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 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 
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ДРУГИ ЕЗИЦИ:          НЕМСКИ 
      

• Умения за четене  ОТЛИЧНО 

• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор 

 

 

 

 

 

 

ОТЛИЧНО 

РУСКИ 
      

• Умения за четене  ОТЛИЧНО 

• Умения за писане  Мн. добро 

 Умения за разговор 

       

 

 

 

 

ОТЛИЧНО 

 

 

АНГЛИЙСКИ   

• Умения за четене  ДОБРО 

• Умения за писане  добро 

• Умения за разговор 

 

 

 

 

 

 

ДОБРО 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в мултикултурно обкръжение, 
в ситуации, в които 

комуникацията и  екипната работа 
са от съществено значение 

(например в културата и спорта) и 
др. 

 Умее да ръководи и работи в екип. Води успешно преговори при сключване на 
международни и вътрешни договори. Прецизна и лоялна. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала (например  в 

областта на културата и спорта) у 
дома и др. 

 КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА, ПРОЕКТИ И БЮДЖЕТИ 

РЕКТОР 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ „BG051PO001/07/3.3-01/31/17.06.08” 

„Усъвършенстване механизма на студентските практики в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, 80 000 лв. 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА ОТ СТРАНА НА УНИВЕРСИТЕТ 

„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ , партньор по проект 

„Студентски стипендии и награди“ BG051PO001-4.2.02, 2008-

2010, Договор ДО1-296/10.04.2009 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА ОТ СТРАНА НА УНИВЕРСИТЕТ 

„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, Партньор по проект 

„Студентски стипендии и награди“ BG051PO001-4.2.02, 2010-

2012, Договор ДО1-114/5.07.2011 

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ  BG051PO001-4.3.04-0015 0015 

„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в 

системата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. 

Бургас , 776 635 лв. 
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РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ  № BG161PO003-1.2.04-0030-C0001 " 

„Развитие на ЦНИЛ към Университет „Проф.д-р Асен Златаров“, 

гр. Бургас чрез обособяване на изследователска лаборатория 

„Естествени физикални фактори за здраве““,1 367 740,80 лв. 

 

ЕКСПЕРТ ПО  ПРОЕКТ "Академичното кариерно развитие - ключ 

към утвърждаване на университети от нов тип" национален 

конкурс, 2012-2014, BG051PO001-3.1.09-0011, 151271 лв. 

 

ЕКСПЕРТ ПО  ПРОЕКТ "Усъвършенстване на системата за 

управление в Университет "ПРоф. д-р Асен Златаров"-Бургас, 

национален конкурс, BG051PO001-3.1.08.0027/ 2012-2014, 499273 лв. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 
др. 

 
Отлично владеене на  MS Office програмите- WORD ,EXCEL , работи в Интернет, 

придобити чрез самообучение, поради спецификата и изискванията за работа като 
преподавател 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 СВИРИ НА ПИАНО – ДЕТСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 

споменати по-горе. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Да – категория В и М 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  НАУЧНАТА МИ  ПРОДУКЦИЯ Е В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЧНИЯ  И НЕФТОХИМИЧЕН СИНТЕЗ. 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ПРИДОБИХ ЗНАЧИТЕЛЕН ОПИТ ПО ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА ПРОЕКТИ. 

 

  

 
 

 

 


