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АВТОБИОГРАФИЯ  

 
 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ПОЛЕГАНОВА, ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА 

Адрес  ул. Акад. Георги Бончев, бл. 3, 1113 София, България 

Телефон  +359 979 3392 

Факс  - 

E-mail  dpoleganova@yahoo.com  

 

 

Националност  Българин 
 

   

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  26.03. 2002 г. – 25.02.2017 г. 
• Име и адрес на работодателя  Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  

Геолого-географски факултет,  

Катедра „Регионална и политическа география”  
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 висше образование, научни изследвания 

• Заемана длъжност  асистент, старши и главен асистент 
 Основни дейности 

и отговорности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дати (от-до) 

 Име и адрес на 
работодателя 

 

 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

• Заемана длъжност 

 

 Основни дейности 
и отговорности 

 

 

 обучение на студенти на семинарни занятия в основни и избираеми 
курсове по политическа, икономическа и регионална география в 
бакалавърска и магистърска програми; научно ръководство и изготвяне на 
рецензии на дипломни работи; подготовка и представяне на научни 
публикации; провеждане на научни изследвания, участие в национални и 
международни научни конференции и семинари, разработване и 
актуализация на учебни програми, участие в различни комисии свързани с 
оптимизация на учебния процес и др. 

 

17. 06. 2019 г. – 08. 12. 2020 г. 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  

Геолого-географски факултет,  

Катедра „Регионално развитие” 

 

висше образование, административни дейности 

 

инспектор учебна дейност, секретар 

организация на учебния процес на студентите в ОКС „Бакалавър“, 
специалност „Регионално развитие и политика“ и ОКС „Магистър“ в 3.7. 
Администрация и управление и 1.3. Методика на обучение по...; работа с 
вътрешни системи свързани с обучението в ОКС „Магистър“ и ОКС 
„Бакалавър“; изготвяне на документи свързани с акредитация; изготвяне на 
различни административни документи (протоколи, справки, доклади и др.), 

mailto:dpoleganova@yahoo.com
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поддържане и съхраняване на архив на документация и др. 

 
 
 
 

 

   
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1999 - 2002 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  

Геолого-географски факултет,  

Катедра  „Регионална и политическа география”  
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 Редовен докторант;  

Провеждане на научно изследване в областта на интеграционни процеси в 
областта на транспортната инфраструктура на държавите от Балканския 
регион; разработване на проекто-дисертация в 4.4. Науки за Земята – 
География на страните – Регионална и политическата география на 
страните; обучение на студенти в семинарни занятия по дисциплината 
„Политическа география“. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 отчислена с право на защита на 15.01.2002 г. 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

• Дати (от-до)  1997 - 1999 г.  
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Вечерен икономически техникум към Национална финансова-стопанска  

гимназия, Лозенец, гр. София 
• Основни предмети/застъпени 

професионални умения 
 счетоводство, маркетинг, финанси, статистика, борси и борсови операции 

и др. 
• Наименование на придобитата 

квалификация 
 средно специално образование, специалност „Счетоводна отчетност”, 

квалификация „Икономист-счетоводител” 
• Ниво по националната 

класификация (ако е приложимо) 
  

• Дати (от-до)  1992 - 1998 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  

Геолого-географски факултет,  

Катедра „Социално-икономическа география” 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ 
 

• Дати (от-до)   01.10.1999 г. – 25 .02. 2017 г. 
• Учебно заведение  Софийски университет „Св. Климент Охридски”  
• Факултет/Департамент  Геолого-географски факултет,  

Катедра „Регионална и политическа география” 
• Курсове  Политическа география, Регионална социално-икономическа география на Източна 

Европа, Азия и Африка,  Регионална социално-икономическа география на страните,  
Регионална социално-икономическа география на Балканските страни, Регионални 
аспекти на икономическата интеграция, Геополитка, Основи на геополитическия анализ, 
Методика на изследване в регионалната география, Регионална социално-икономическа 
география на Русия, Политическа география на Балканските страни, География на 
България (на английски език). 
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• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 икономическа география,природна география, планиране и регионална 
политика, териториално и селищно устройство, социално-икономическа 
география на България и др. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по география, специализация „Икономическа география, 
стопански отрасли и комплекси”, професионална квалификация - учител по 
география 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 аналитичен специалист, географ, икономическа география. 

• Дати (от-до)  юни 1996 г. и 14-16. 11. 1996 г.  
• Име и адрес на работодателя  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 

 Геолого-географски факултет,  

Катедра  „Социално-икономическа география”  
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Висше образование, научни изследвания и обучение 

• Заемана длъжност  Студент, магистърска степен 
• Основни дейности и отговорности  Провеждане на теренно изследване и участие (с доклад) в регионална 

научно-практическа конференция „Проблеми на териториалната 
организация на стопанството в общините Ямбол, Тунджа, Елхово и 
възможности за използването им в географското образование”, гр. Ямбол. 
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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 ЕЗИК  

• Четене  ОТЛИЧНО  

• Писане  МНОГО ДОБРО  

• Разговор  ОТЛИЧНО 

 

 

  РУСКИ ЕЗИК 

• Четене  ОТЛИЧНО 

• Писане  ДОБРО 

• Разговор  ДОБРО 

 

  НЕМСКИ ЕЗИК 

 • Четене  ОСНОВНО 

• Писане  ОСНОВНО 

• Разговор  ОСНОВНО 

 

   

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 Модератор на дискусионна група на международна конференция „Човешки 
измерения на глобалните проблеми”, СУ „Св.Климент Охридски”, ГГФ, април 2007 
г., София 
Модератор на дискусионна група на международна конференция „Човешки 
измерения на глобалните проблеми”, СУ „Св.Климент Охридски”, ГГФ, април 2008 
г., София 

 

  03.09. – 09. 09. 2000 г. 

Living Bridges Bulgaria NGO (София) и Centrum fuer angewandte 
Politikforschung, Muenchen, Germany 

  Висше образование, научни изследвания 

  Отговорник „Финансова дейност” и модератор на дискусионна група 

  Повеждане на младежка конференция  и научно изследване в областта на 
национална идентичност, езикови и културни различия, дискриминация с 
над 50 участиници от 15 европейски държави  като част от проект „The 
power of language”, CAP, Germany 

  05. 08. – 12. 08. 2000 г. 

  FRFG, AEGEE, AIESEC, Rotaract и Young European Federalists, Germany 

  Висше образование, научни изследвания 

  Участник в изготвяне на Общоевропейска младежка декларация за 
устойчиво развитие (вкл. декларация в областта на устойчиво градско и 
регионално развитие) 

 

Член на управителния съвет на Българско географско дружество-БГД 
(2014 г.)  и секретар на Дружеството (2015 г. – до момента)   
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ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

  Компютърна грамотност - Word, Excel, Power Point, Internet. 

 

   

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 не 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  Научни публикации 

 

1.  M. Vasileva, G. Kotseff, D. Poleganova, In the Garden of “Geographic 

literacy”, In: Proceedings of International Scientific Conference 

GEOBALCANICA 2015, Skopje, Macedonia, 04-06. 06. 2015 г. 

2. M. Vasileva, Poleganova, D., Tzankova, L., “Cube Jena” – about the 

perspectives in geography education, The 4th Romanian – Bulgarian – Serbian 

Conference – Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the 

Lower Basin of the Danube, Vidin – Bulgaria, 15-17 September 2016  

 

3. Tzankova, L., Vasileva, M., Poleganova, D., Kotseff, G., Didactical 

modeling – main prerequisite, condition and factor for ensuring quality in 

geography education, ”, In: Proceedings of International Scientific Conference 

Geobalcanica 2016, Скопие, Македония, 10-12.06.2016 г. 

  

     4. Vasileva, M., D. Poleganova, Conducting experiments in geography 

training, Knowledge without Borders, редактор/и: Vlado Kambovski, 

издателство: GRAFOPROM - BITOLA, 2017, стр.1283-1288 

 

5. Poleganova, D., Rethinking the role of research project as useful method in 

geography training, In: Proceedings of International Scientific Conference 

Geobalcanica 2018, Ohrid, Macedonia, 15-16.05.2018 г. 

 

6. Vasileva, M., D. Poleganova, How can we use “The House of Geography 

Education” in Bulgarian geography training and education?  - In: Proceedings 

of International Scientific Conference GEOBALCANICA 2020, Sofia, 

Bulgaria, 13-14.06.2019 г. 

 

7.Vasileva, M., St. Misheva, D. Poleganova, Development of communication 

competence in geography training, In: Proceedings of International Scientific 

Conference GEOBALCANICA 2020, Ohrid, North Macedonia, 12-

14.05.2020 г. 

8.Vasileva, M., St. Misheva, D. Poleganova, Internal differentiation – a tool 

for implementing the individual approach in geography training, In: 

Proceedings of International Scientific Conference GEOBALCANICA 2020, 

Ohrid, North Macedonia, 12-14.05.2020 г. 

9.Tankova, L.,  M. Vasileva, D. Poleganova, G. Kotseff, Geography didactics 

– between theory and practice, In: Proceedings of 4th Serbian Congress of 

Geographers, Kopaonik mountain, Serbia, 07- 09. 10. 2015 

10.M. Vasileva, G. Kotseff, D. Poleganova, New media in geographic 

education – a story with unexpected end,  В: Сборник с доклади от Шеста 

Международна конференция на ПМФ-2015, 10 - 14. 06. 2015 г., 

Благоевград, БЪЛГАРИЯ 

11. Полеганова, Д., Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) и 

значението им за интеграционните процеси в транспортната 

инфраструктура на Балканите, В: Географски аспекти на планирането и 

използването на територията в условията на глобални промени, Вършец, 

България, 23-25.09.2016 г.  

 

12. Василева, М., Д. Полеганова, Г. Коцев, „Устойчивото развитие“ – 

ключов аспект на географското образование, В: Сборник с доклади 

от Петата международна научна конференция „Балканите – език, 

история и култура”, 23-24. 10. 2015 г., Велико Търново, България 

 

13. Полеганова, Д.  Съвременни проблеми в социално-икономическото 

развитие на Балканския регион, В: Сборник с доклади от Петата 
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международна научна конференция „Балканите – език, история и 

култура”, 23-24. 10. 2015 г., Велико Търново, България 

 

14. Полеганова, Д., Съвременни теоретико-методологични проблеми в 

развитието на поведенческата география, В: Сборник с доклади от 

научна конференция с международно участие „География и 

регионалистика” в чест на проф. д-р Иван Батаклиев, Пазарджик, 30-

31.10. 2014 г.  

 

15. Полеганова, Д., Типологична икономогеографска класификация на 

държавите на Южна Америка, Годишник на СУ "Св. Климент 

Охридски", книга 2-География, том101, 2009 

 

16. Полеганова, Д., Съвременни географски аспекти в развитието на 

черната металургия на Руската федерация, В: Географията – вчера, 

днес и утре. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-

р Стефан Карастоянов, изд. „Св. Климент Охридски”, София, 2004 г. 

 

17. Poleganova, D., An attempt for assessment of the political-geographical 

aspects of national security of Bulgaria – In: Proceedings of First 

international conference “Human dimensions of Global changes”, 

University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, 22-24 April 2004, Sofia, 

Bulgaria. 

 

Глава от монография 

 

Полеганова, Д., Съвременни политико-географски проблеми в Босна и 

Херцеговина. В: Карастоянов, Ст., М. Контева, П. Петров, Н. Попов, К. Стойчев, 

Д. Полеганова,  Регионална и политическа география на балканските страни, 

част първа (Под  общата редакция на проф. д-р Стефан Карастоянов), УИ 

„Св.Климент Охридски”, София, 2011 г.,  ISBN 978-954-07-3264-0 

 
 

 

Участие в проекти   

 
Десислава Полеганова, Изграждане на инициативни регионални центрове на преподавателите по география, Член, 
Софийски университет "Св. Климент Охридски",№ на договор:1043/2015 
 
Десислава Полеганова, Информационна мрежа на преподаватели по география: анкетно изграждане на електронен каталог, Член, Софийски 
университет "Св. Климент Охридски", № на договор: 047/2014 
 
Десислава Полеганова, Културно-политическо и трансгранично сътрудничество между България и Сърбия -
пространствени дифузни аспекти, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", № на договор: 86/2013 
 
Десислава Полеганова, Трансгранично сътрудничество между приграничните общини на България и Македония - пространствено-

географски и културно-политически аспекти, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", № на договор: 81/2012 

 
Десислава Полеганова, Политико-географски анализ на българо-гръцкия потенциал за трансгранично сътрудничество, Член,  

Софийски университет "Св. Климент Охридски", № на договор: 18/2011 

 
Десислава Полеганова, Пространствено-
Географски анализ на потенциалите на река Дунав и Добруджа за трансгранично сътрудничество между България и Румъния в условията 
на общоевропейска интеграция, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", № на договор: 32/2010 
 
Десислава Полеганова, Специфика и развитие на когнитивните карти (на примера на студентите от специалност "География), Член,  

Софийски университет "Св. Климент Охридски", № на договор: 227/2009 

 
Десислава Полеганова, Интегрирана оценка на риска от регионални икономически кризи на примера на областите Благоевград и Сливен,  
Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", № на договор:185/2008 

 
Участие в проект „Студентски практики“, BG 051PO001-3.3.07-0002 и извършване на дейности на акадамичен наставник ноември 2013 г.- 2015 г. 
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