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АВТОБИОГРАФИЯ 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ЛУЛЧЕВА, ИВАНКА ВАСИЛЕВА 

Адрес  ул.Марин Дринов, № 25, гр. Пловдив, 4000, България 

Телефон  +359/0898294471 

Факс   

E-mail  Ivanka.lulcheva@yahoo.com 

 

Националност  българска 

 

Дата на раждане  09.02.1980 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   2014- до настоящия момент 

• Име и адрес на работодателя  Аграрен университет, бул. „Менделеев“ 12, Пловдив 4000 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Учебна и научна дейност 

• Заемана длъжност  Главен асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподавателска  дейност; Разработване на научни стати и проекти, 

Провеждане на практики; Организиране и участия в научни форуми и конференции, 
комисии; Публикационна дейност (издадени: учебник, помагало, монография, научни 
статии и доклади).  

Осъществява ръководство на дипломанти и изготвяне на рецензии на дипломни 
работи, ръководство на учебни стажове и практики по дисциплините  
Ресторантьорство, Хотелиерство,Туоператорска, агентска и транспортна дейност. 

Участва в комисията за изготвяне на следакредитационният доклад и в Комисията за 
изготвяне на доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално 
направление 3.9. Туризъм. 

Участва в комисии за защита на преддипломен стаж. 

Член на екипа за КСК. 

Курсов наставник на студентите от специалност „Аграрен туризъм“. 

Участие в организационния комитет на Национална кръгла маса „Специализирани 
видове туризъм – предизвикателства и перспективи“, 3-4 юни 2016, организирана от 
Аграрен университет – Пловдив. Участие в над 15 научни форуми, конференции, 
симпозиуми в страната и чужбина. Осъществена краткосрочна специализация в 
областта на икономиката и управлението на туризма в Namak Kemal University в гр. 
Текирда – Турция. 

Автор на над 25 научни стати и доклади, по-големият брой, от които публикувани в 
чуждестранни издания и на две учебни пособия (ръководство и учебник), участие в 
три научни проекта, член в работните групи на редица предпроектни разработки. 
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• Дати (от-до)  

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и 
отговорности 

 

2013-2014 

Аграрен университет, бул. „Менделеев“12, Пловдив 4000 

Учебна и научна дейност 

 

Асистент 

Преподавателска дейност, Участия в международни форуми, Разрботване на научни 
статии 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до) 

 • Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

 

• Дати (от-до)  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 
• Дати (от-до) 

 • Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

• Дати (от-до) 

 • Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

 

 2008-2011 

Аграрен Университет, гр. Пловдив 

 

Хотелиерство, Ресторантьорство, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, 
Екскурзоводска и анимационна дейност, Икономика, управление и маркетинг в 
туризма 

Докторска степен: Доктор по икономика и управление (Туризъм) 

Защитена докторска дисертация на тема: ДИАГНОСТИКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА 
СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ, диплома  ДР № 009, изд. На 24.10.2011. 

 

2003-2004 

 

Стопанска Академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов 

Счетоводство, одит 

 

Магистърска степен:  Счетоводство и одит 

 

 

1999-2003 

Аграрен Университет, гр. Пловдив 

Икономика, мениджмънт, маркетинг 

 

Бакалавърска степен:  Аграрен икономист 

 

 

1994-1999 

 Математическа Гимназия „Константин Величков”, гр. Пазарджик  

 

Математика, информатика, немски език 

 

Оператор програмист ПК с немски език 

Средно образование: Информатика с Немски език 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ                  

МАЙЧИН ЕЗИК  Български език 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
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  Английски език 

• Умения за четене  МНОГО ДОБРО 

• Умения за писане  МНОГО ДОБРО 

• Умения за разговор 

 

 

• Умения за четене 

• Умения за писане 

• Умения за разговор 

 

 

• Умения за четене 

• Умения за писане 

• Умения за разговор 

 

 ДОБРО 

 

НЕМСКИ ЕЗИК  

ОТЛИЧНО 

МНОГО ДОБРО 

ДОБРО 

 

РУСКИ ЕЗИК 

ОТЛИЧНО 

МНОГО ДОБРО 

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. 

 Отлична комуникация и екипна работа. Адаптивност, креативност, отговорност, 
положително отношение. Социална активност. 

 

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. 

 Отлично управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 
др. 

 Отлична работа с компютър - Работа с Microsoft office (Word, Excel, Access, Power 
Point, Outlook) различни програмни езици – Basic, Pascal и др.,  SPSS 

Отлична работа с офис техника, с мултимедия, с аудио и визуална техника 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 Дизайнерски умения 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 

споменати по-горе. 

 ПУБЛИКАЦИИ И ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТА НА ТУРИЗМА. УМЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ЗАДЪЛБОЧЕНИ НАУЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ; ОБРАБОТКА НА ЕМПИРИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, 
БОРАВЕНЕ С ДАННИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ПРИЛАГАНЕ НА 

АДЕКВАТНИ НАУЧНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ. 
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 КАТЕГОРИЯ В 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 

 

 


