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01.11.1956 г.  Роденa в гр.Оряхово, омъжена, с едно дете; 

 

1974 г.  Завършва Математическа гимназия, гр. Враца; 
 

1979 г.  Завършва Русенски университет „Ангел Кънчев”, специалност "Автомобилен 
транспорт, трактори и кари "; 
 

1979-1980 г.  Специализира “Приложна математика” в Технически университет София; 
 

1980 г.  Приета за асистент в Русенския университет;  
 

1985-2002 г. Ст. асистент, гл. асистент в Русенския университет; 
 

2001 г.  Защитава докторска дисертация по научната специалност “Управление и 
организация на автомобилния транспорт” ; 
 

2002 г.  Избрана за доцент, катедра Транспорт при Русенски университет; 
 

2000-2008 г. Хоноруван преподавател в Технически университет София и Бургаски свободен 
университет; 
 

1985-1988 г. Зам. декан на Факултета за чуждестранни студенти в Русенския университет;  
 

2012 г. -  Избрана за професор в професионално направление 5.5. Транспорт, 
корабоплаване и авиация, научната специалност Управление и организация на 
автомобилния транспорт, катедра Транспорт при Русенски университет; 
 

2005-2008 г.  Ръководител на катедра Транспорт, Транспортен факултет;  
 

2008 - 2014 г. Директор на дирекция по Качество на образованието в Русенския университет; 
 

2012 - 2014 г. Директор на дирекция Развитие, координация и продължаващо обучение; 
 

2010-2014 г.  Член на Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и 
акредитация (НАОА) към Министерски съвет и наблюдаващ работата на 
Постоянната комисия по Технически науки и военно дело; 
 

2014 -2014 г. Член на Постоянната комисия по следакредитационно наблюдение и контрол към 
Националната агенция по оценяване и акредитация; 
 

2014 г. -2015 г. Заместник-ректор на Русенския университет по Развитие, координация и 
продължаващо обучение; 
 

2016-2018 г. Ректор на Русенския университет. 
 

 • Член е на:  
-Общото събрание на Русенския университет; 
-Академичния съвет на Русенския университет;  
-Общото събрание и Факултетния съвет на Транспортен факултет, Русенски 
университет;  
-Съюза на учените. 
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            • Области на професионални интереси: Транспортни технологии; Оптимизация на превозите; 
Транспортна логистика; Алтернативен транспорт; Качество на висшето образование.  
            •Ръководител и изпълнител на над 30 договора с образователен, научноизследователски и 
приложен характер.  
           •Автор и съавтор на над 150 статии, доклади, учебници и учебни пособия.  
           •Ръководител на 9 докторанти.  
           •Проведени специализации в университети в чужбина.  
           •Участие в редакционни съвети и програмни комитети на научни конференции.  
 
 
НАГРАДИ:  

-Носител на Награда Русе за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на 

образованието и науката -2012 г. ; 
-Плакет на областния управител на област Русе, 2016 г.; 
-Носител на златна значка на Русенския университет, 2015; 
-Университетски отличия. 

 
 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КОМИСИИ, СЪВЕТИ и др.  

-инициатор на създаване на Форум за регионално съгласие (ФОРС) между Русенския 
университет и областите Русе, Разград, Силистра и Търговище;  

-инициатор на създаване на Алианс за университетско-училищно партньорство в област Русе; 
-член и участник в работата на регионални (за Северен централен район на планиране), 

областни и общински комисии в Русе с предмет на дейности в областта на Транспорта и на развитието 
на региона;  

-член на Тематичната работната група за разработване на Оперативна програма „Добро 

управление“ за програмния период 2014-2020 г; 

-член на екипа разработил Стратегията за развитие на област Русе 2014-2020 година; 

-член на работни групи към МОН и МТИТС за разработване на учебни програми и други 

национални документи; 

-член на Мониторинговия  комитет на програма Интеррег – Румъния България (Monitoring  

Committee of the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme). 

 
 
ПРОЕКТИ  

- Green Alternative Postal Vehicle Project Green Post, N: EIE/07/119/SI2.466271, 12/2007 -  06/2010, 
(Aлтернативни превозни средства в пощенските услуги) Program Intelligent Energy Europe (EIE), 2007 – 
2010. Ръководител на проекта;  

- Baltic to Balkan Network for Logistics Competence SCS8-GA-2009-234106, B2B LOCO (Балтийско-
Баканска мрежа за компетенции в логистиката), VII рамкова програма 01. 09.2009-31.08.2011. 

Ръководител на проекта;  

- Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology, SEE/D/ 
0080/3.2/X, HINT (Хармонизиран вътрешно водния транспорт чрез обучение и информационни 
технологии), South East Europe Transnational Cooperation Programme 2012-2014 г. (Ръководител на 

проекта);  

- Danube-INCO.NET,2014-2016. VII рамкова програма. Участник в проекта;  

- Education for Sustainable development: Environmentally-Friendly Technologies, Materials and 
Socio-Economic Activities EDUCATE 12-EIP-RO PITESTI01 (Проект "Образование за устойчиво развитие: 
екологосъобразни технологии, материали и социално- икономически дейности EDUCATE", 2012-2014. 

ERASMUS. Ръководител проект;  

- Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и 
иновациите, BG051PO001-3.3.04, МОН, Структурни фондове и международни образователни 
програми, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2009 – 2011. Координатор на 

проекта;  

- Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в русенския 
университет "Ангел Кънчев"“, BG051PO001-3.1.09-0014. МОН, Структурни фондове и международни 
образователни програми, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2013 – 2014. 

Ръководител на проекта;  

- Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”, 
BG051PO001-4.3.04-0007. МОН, Структурни фондове и международни образователни програми, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2012 – 2014 г. Участник в проекта;  



- Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на 
прозрачност и ефективност, BG051PO001-3.1.08-0019. Структурни фондове и международни 
образователни програми, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2013 – 2014 г. Зам. 
ръководител проект;  

- Студентски практики, BG051PO001-3.3.07-0002. Структурни фондове и международни 
образователни програми, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2012 – 2014 г. Водещ 
функционален експерт;  

- Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните 
технологии, BG051PO001-3.3.06-0008, 2013-2015 г. Участник в проекта;  

- BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на 
научните изследвания и иновации в Русенския университет, финансиран по Оперативна програма „ 
Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” , 2017-2018 г. Участник в проекта; 

-2014-1-DE02-KA200-001643 DESK Erasmus + Develop, Evaluate and Save Knowledge-Knowledge 
Continuity in Vocational Education (DESK), Развий, оцени и запази знанието-запазване на знанието в 
професионалното обучение, 2014-2017. Участник в проекта; 

-Horizon 2020, Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers Project, 2017. 
Участник в проекта; 

-BG05M2OP001-2.003-0001, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", Студентски 
стипендии – Фаза 1, 2016-2018, Участник в проекта; 

-Interreg V – A Румъния-България, Интегрирани интервенции за заетост в региона на 
трансгранично сътрудничество Гюргево – Русе, 2018. Ръководител проект; 

-2017-1-BG01-KA103-035861. Проект по ключова дейност 1 на програма Еразъм+ за 
образователна мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между 
програмни държави. уч. 2017/2018. Ръководител проект; 

-2017-1-BG01-KA107-035999. уч. 2017/2018. Проект по ключова дейност 1 на програма Еразъм+ 
за образователна мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между 
програмни и партниращи държави. Ръководител проект. 

-2016-1-BG01-KA103-023067. Проект по ключова дейност 1 на програма Еразъм+ за 
образователна мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между 
програмни държави. уч. 2016/2017. Ръководител проект; 

-2016-1-BG01-KA107-023459. Проект по ключова дейност 1 на програма Еразъм+ за 
образователна мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между 
програмни и партниращи държави. уч. 2016/2017. Ръководител проект 

- Ръководител и участник в над 10 проекта, финансирани по вътрешноуниверситетския Фонд 
научни изследвания.  

 
 

 
 


