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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
АВТОБИОГРАФИЯ 

Позиция: член на екипа за управление 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  МАНОЛОВА, НЕВЕНКА, ЕМАНУИЛОВА 

Адрес  жк Банишора, бл. 19, ап. 36, гр. София, 1233, България 

Телефон  +359898589586 

Факс  +359(02)8700309 

E-mail  manolova@polymer.bas.bg 

 

Националност  българска 

 

Дата на раждане  15.09.1949 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   от 1974 досега 

• Име и адрес на работодателя  Институт по полимери – Българска академия на науките 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 научни изследвания 

• Заемана длъжност  Последователно – редовен докторант (от 1974 г.), химик, научен сътрудник (гл. ас.) 
(1985-1997), старши научен сътрудник втора степен (доцент) (1997), старши научен 
сътрудник първа степен (професор) (2004), ръководител на лаборатория (2008) 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Научни и научноприложни изследвания и обучение на докторанти, специализанти, 
дипломанти и стажанти 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2003 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Институт по полимери – Българска академия на науките 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор на химическите науки 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 
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• Дати (от-до)  1985 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Институт по полимери – Българска академия на науките 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

• Дати (от-до)  1973 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Химически факултет на Софийския Университет «Св. Климент Охридски» 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалист химик-органик 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 магистър 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

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 

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор  отлично 
 

  ФРЕНСКИ 

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор  отлично 
 

  РУСКИ 

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  отлично 

• Умения за разговор  отлично 
 

  ПОЛСКИ 

• Умения за четене  отлично 

• Умения за писане  добро 

• Умения за разговор  основно 
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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. 

 [ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

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. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

специфично оборудване, машини и 
др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 [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 

  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 

Научна продукция: над 120 публикации, 2 глави от книги, съавтор на пособие за дистанционно 
обучение. 

Многобройни дългосрочни научни изследвания във водещи изследователски центрове във Франция, 
Белгия, Полша, съвместни проекти с изследователи от научни центрове и университети в България и 
чужбина (Франция, Белгия, Италия, Румъния). 

Член на редакционната колегия на Journal of Bioactive and Compatible Polymers (изд. SAGE Publications, 
London) 

2011 г. – носител на Специалната награда „Мария Кюри” за научни постижения в областта на химията 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  [ Опишете всички приложения. ] 

 


