Е ВРО ПЕЙСК И

ФО РМАТ НА
АВТО БИО ГР АФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон
E-mail
Националност

ТРУДОВ СТАЖ

• май 2012 г. – досега
• Основни дейности и
отговорности

• 2010г. –2012 г.

• Основни дейности и
отговорности
• 1991 г. –2010 г.

• Вид на дейността или сферата
на работа
2001г. - 2009г.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• 1984-1989 г.
• октомври 1989 г. – март 1991 г.
• 2004
• Юли 2007г.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК
ДРУГИ ЕЗИЦИ

ПАШОВА, ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА
СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЛ. 58, ВХ. А., СТ. 312, СОФИЯ 1734, БЪЛГАРИЯ
СЛУЖ. АДРЕС: НИГГГ – БАН, УЛ. „Г. БОНЧЕВ ” БЛ. 3, СОФИЯ 1113
служ. тел. 02/ 979 3349
bismall@bas.bg, lpashova.niggg@gmail.com
българска
Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН
Департамент «Геодезия»
доцент
Организация, разработване и управление на научноизследователски и научно-приложни
международни и национални проекти; Публикуване на научни разработки, студии,
статии, монографии и др.; Популяризиране на научните изследвания; Участие в
национални и международни научни конференции, конгреси, кръгли маси и дискусии;
Изготвяне на анализи, експертизи, обзори и др.; Участие в експертни съвети.
Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН
Департамент «Геодезия»
Гл. асистент (н. с. I ст.)
Организация, разработване и управление на научноизследователски и научно-приложни
проекти; Публикуване на научни разработки, студии, статии и др.; Популяризиране на
научните изследвания; Участие в национални и международни научни конференции,
конгреси, работни срещи и дискусии; Изготвяне на анализи, експертизи, обзори и др.
Централна лаборатория по висша геодезия, БАН (до юни 2010 г.)
Гл. асистент (н. с. I ст.), април 2001 г. - май 2010 г.
н. с. III ст, август 1997 г. - март 2001 г.
инженер - специалист, април 1993 г. - юли 1997 г.
редовна докторантура 1991 -1993 г.
Научноизследователска работа
Хоноруван преподавател в УАСГ, гр. София

Университет по архитектура, строителство и геодезия (бивш ВИАС), гр. София
Следдипломна специализация, спец. “Приложна математика”, Технически университет София, Институт по приложна математика и информатика
Научно-образователна степен “Доктор”, 2004 г., София, ЦЛВГ - БАН.
шифър 02.16.01, спец. “Обща, висша и приложна геодезия”,
Международен център по теоретична физика “Abdus Salam”, Триест, Италия,
Конференция и Училище за Предсказуемост на природните бедствия за нашата планета в
опасност. Системен подход: теория, модели, анализ на данни

Български
Четене

Разговор

Писане

Руски Език

Отлично

Отлично

добро

Английски Език

Отлично

Отлично

добро

Самооценяване

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И

Способност за адаптиране към мултикултурна и мултидисциплинарна среда.

КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умение за общуване и съвместна работа в интернационална екипна среда.
Добри презентационни и комуникационни умения.
Опит в подготовка на научни проекти, управление, изпълнение и отчитането им.
Ръководство на мегдународни и национални научноизследователски проекти.
Участие в организационни комитети на конференции и работни срещи
Работа с операционни системи: Windows, Linux
Спициализирани софтуерни програми: Golden Software Grapher, Surfer, Matlab, Statistica,
Corel Draw, ГИС и др. - добро ниво на владеене
Работа със специализирана геодезическа апаратура
Оценител по програма „Конкуретоспособност на българската икономика” на МИЕ
Участие като експерт в разработване на Методика за оценка на заплахата и риска от
наводнения, част: Морско крайбрежие, МОСВ
Изготвяне на експертни становища, консултации и др.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
1996г. – досега
2011г. – досега
2010г. – досега
2014 г. – досега

ЧЛЕН НА РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ
1997Г. – досега

2013Г. – досега
СПЕЦИАЛНИ СЕРТИФИКАТИ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И
ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ

ПУБЛИКАЦИИ

Автобиография
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Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
Член на Българска картографска асоциация
Член на Камарата на оценителите в България
Зам.-представител на България в GEO (http://www.earthobservations.org/index.php)
Член на редакционната колегия на тематична поредица “Висша геодезия” на Департамент
„Геодезия” при НИГГГ – БАН
Член на ред. съвет на межд. списание Micro, Macro & Mezzo Geo Information
Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, АК, № 1930,
2006 г.
Лиценз за оценител на недвижими имоти, АП, № 4617, 1996 г.
Ръководител на 2 междунарни и 3 национални научноизследователски проекта
Участник в 7 международни и 3 национални проекта
Участник в 3 приложни проекта
Общ брой на публикациите – над 110 бр.
Цитирания – над 120
Web links:
URL: http://www.researcherid.com/rid/E-9896-2011
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8058-9905
URLs:
https://www.researchgate.net/profile/Lyubka_Pashova
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Май 2019 г.

