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          Автобиография 

 

  

 
Лична информация 

 
Име  Любка Георгиева Пашова 

Адрес  Кв. „Малинова долина“, бл. 23, София 1797, България 

Телефон  Служ. 979 33 49 Моб. 0887 538 880 

E-mail  bismall@argo.bas.bg, lpashova.niggg@gmail.com, lpashova@geophys.bas.bg 
 

Националност  българска 
   

Дата на раждане  12.07.1965 г. 
 

Трудов стаж  
 

Дати  1991 г. – 2010г. 

Основни дейности и 
отговорности 

 Научни изследвания 

Име и адрес на работодателя  Централна лаборатория по висша геодезия, БАН 

Ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, София 1113 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

  научноизследователска 

 Заемана длъжност  н. с. I ст, април 2001 г. - юни 2010 г. 

н. с. III ст, август 1997 г.  -  март 2001 г. 

инженер - специалист, април 1993 г.  -  юли 1997 г. 
 

Дати  юли 2010 г. – до май 2012 г. 

Основни дейности и 
отговорности 

 Научни изследвания 

Име и адрес на работодателя  Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН 
Ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, София 1113 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

  научноизследователска 

Заемана длъжност  Главен асистент (н. с. I ст.) 

Име и адрес на работодателя  Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН 

Ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, София 1113 
 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

  научноизследователска 

Заемана длъжност  Доцент, от май 2012г. - досега 

Основни дейности и 
отговорности 

 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 

  

Дати 2001 г. – 2009г. 

 Хоноруван преподавател в Университета по архитектура, строителство и 
геодезия, гр. София 
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Образование и обучение 

Дати 

 

 

 

 

 

 

м. юли 2007г.   

 1980 г. - 1984 г., Строителен техникум “Йорданка Николова”, гр. Пловдив 

1984 г. -1989 г. Университет по архитектура, строителство и геодезия (бивш ВИАС), гр. 
София 

октомври 1989 г. – март 1991 г., Следдипломна специализация, Технически 
университет - София, Институт по приложна математика и информатика, спец. 
“Приложна математика” 

1991 г. – 1995 г., редовен/задочен аспирант, ЦЛВГ – БАН 

Международен център по теоретична физика „Abdus Salam“, Триест, Италия – 
специализиран курс-обучение 

Наименование на придобитата 
квалификация 

 Техник 
Спец. “Геодезия и картография” 
Магистър, инженер 
Спец. “Геодезия, фотограметрия и картография”  

Научно-образователна степен “Доктор”, шифър 02.16.01. 
спец. “Обща, висша и приложна геодезия”, 2004 г. 

Области на научни интереси  Статистически и интелигентни методи за обработка, анализ и интерпретация на 
геодезически данни; Изследване на геодинамични процеси чрез геодезически 
методи; Изследване измененията на морското ниво с геодезически методи; 
Референтни геодезически координатни и височинни системи и определяне на геоида, 
Мониторинг, анализ и оценка на природни опасни процеси, вкл. намаляване на риска 
от природни бедствия 

 
Лични умения и компетенции 

Майчин език 

  

Български 
 

Други езици 

Самооценяване  Четене Разговор Писане 
 

Руски Език  C2 B2 B2 

Английски Език  C2 C2 C2 

Немски език  A2 A1 A1 
 

Социални умения и 
компетенции 

 Добри комуникативни умения, бързо адаптиране и работа в интернационална среда.  
Добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, 
организираност. 

 
Организационни умения и 

компетенции  
 Инициативност и креативност при работа в екип. Способност за планиране, 

координиране и контролиране. Опит в подготовка на научни и приложни 
интердисциплинарни проекти и отчитането им. Участие в организационни комитети 
на международни и национални конференции, семинари, работни срещи и др. 

 
Технически умения и 

компетенции 
 Работа със специализирана геодезическа апаратура - тотални станции, нивелири, 

GPS приемници 

 
Компютърни умения и 

компетенции  
 
 
 

Други умения и компетенции 

 Софтуерни програми: TGO, Corel Draw, Golden Software Grapher, Surfer, Matlab, 
StatSoft Statistica, TPLAN, Global Mapper, GMT, GAMIT/GLOBK и др. 
Операционни системи: Windows, Linux 
Ниво на владеене – сравнително добро 
 
Външен оценител на ОП Конкурентоспособност на българската икономика 



Автобиография 
ПАШОВА, Любка Георгиева      3 /3  
 

 
 
 
 

 

Експертни, консултантски и други услуги в помощ на държавни институции в 
България 
Оценител на научни проекти към ФНИ- МОН 
Рецензент на научни статии в реферирани и индексирани международни списания 

Сертификати  Лиценз за дейности в областта на кадастъра, АC, № 1930, 2006г. 
Лиценз за оценител на недвижими имоти, АP, № 4617, 1996 г. 

 
Свидетелство за управление на 

МПС 

  
Категория „В” 

 
Допълнителна информация 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
1. Научни публикации – 133 бр. 
2. Цитирания на научните публикации – 202 бр. 
3. Научни и научно-приложни проекти - 21 бр. 
4. Участие в научни форуми – 42 бр. 
5. Участия в организационни и научни комитети на конференции – 12 бр. 
6. Участия в научни журита – 13 бр. 
7. Анонимни рецензии на статии и проекти – 110 бр. 
8. Спечелени грантове – 3бр. 
9. Награди и грамоти – 4 бр. 
10. Членства в професионални организации - 8 бр. 

 
   

 


