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Автобиография 

 

 

 

  

Собствено име 

Фамилия  

БОРИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ГЪЛЪБОВА 

Адрес (служебен) Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“,  

Миннотехнологичен факултет, катедра „Икономика и управление“, София, 1700, 

Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов”  

Телефон  +359 2 80 60 334    

Email 

                          Националност 

borislava.galabova@mgu.bg 

Българка 

Място на раждане 

 

                Заемани длъжности  

гр. София, България 

Дати 
Заемана длъжност или 

позиция 
Име и адрес на работодателя 

 
Вид на дейността или сферата  

на работа 
 

Дати 

септември 2022 г. → 
доцент към катедра „Икономика и управление“ 
 
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, 1700, Студентски град, 
ул. „Проф. Боян Каменов” 
висше образование 
 
 

 декември 2016 г. → 

Заемана длъжност или 
позиция 

главен асистент към катедра „Икономика и управление“ 

Име и адрес на работодателя 
 
Вид на дейността или сферата  

на работа 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, 1700, Студентски град, 
ул. „Проф. Боян Каменов” 

  висше образование 

 

Дати ноември 2015 г. – декември 2016 г. 

Заемана длъжност или 
позиция 

 

асистент  

Име и адрес на работодателя 
 

Вид на дейността или сферата  
на работа 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, 1700, Студентски град 

 

    
февруари 2020 г. – май 2021 г. 
   
директор звено „Кариерен център“ 
  

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, 1700, Студентски град,  
ул. „Проф. Боян Каменов” 
 
висше образование 
 
 

mailto:borislava.galabova@mgu.bg
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Дати ноември 2017 г. – февруари 2020 г. 

Заемана длъжност или 
позиция 

главен експерт към звено „Кариерен център“, кариерен консултант 

Име и адрес на работодателя 
Вид на дейността или сферата 

на работа 
 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, 1700, Студентски град, 
ул. „Проф. Боян Каменов” 
висше образование 

Дати ноември 2015 г. – декември 2016 г. 

Заемана длъжност или 
позиция 

асистент към катедра „Икономика и управление“ 

Име и адрес на работодателя 
 
Вид на дейността или сферата 

на работа 
 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, 1700, Студентски град, 
ул. „Проф. Боян Каменов” 
 
висше образование 

Дати октомври 2011 г. – септември 2015 г. 

Заемана длъжност или 
позиция 

административен секретар 
 

Име и адрес на работодателя 
 
Вид на дейността или сферата 

на работа 
 

Дати 
Заемана длъжност или 

позиция 
Име и адрес на работодателя 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

 
Дати 

Заемана длъжност или 
позиция 

Име и адрес на работодателя 
Вид на дейността или сферата 
                                    на работа 

 

Строй Груп Консулт ЕООД 
 

строителство, строителен надзор, инвеститорски контрол и консултантски 
услуги 
 

  май 2011 г. – септември 2011 г. 
стажант 
 
Сосиете Женерал Експресбанк, София, 1303, бул. Александър Стамболийски 
№73 
банкова дейност 
 
март 2010 г. – ноември 2010 г. 
завеждащ „Личен състав“ 
 
Копекс ЕООД, София, 1690, Манастирски ливади, ул. Пирин № 91 
строителство и транспорт 
 

Дати   юни 2008 г. – септември 2008 г. 

Заемана длъжност или 
позиция 

Име и адрес на работодателя 
Вид на дейността или сферата 

на работа 
                                                                 

  стажант 
ING Group България, София, 1404, бул. България № 49Б, Офис сграда  
"България" 
застрахователна и пенсионно осигурителна дейност 
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         Образование и обучениe  

 
Дати 

Придобита квалификация 
Образователна институция 

 
Дати 

        Придобита квалификация 
      Образователна институция 

 
                                           Дати 
       Придобита квалификация 
     Образователна институция 

 
                                          Дати 
      Придобита квалификация 

 
     Образователна институция 

 
 

Дати 
Придобита квалификация 

Образователна институция 
 

Дати 

 
ноември 2019 г. 
Business Analysis Essentials  
New Horizons Bulgaria 

 
  януари – март 2018 г. 

Global Career Development Facilitator (Консултант по кариерно развитие) 
Center for Credentialing & Education (CCE), USA 
 

  юни 2017 г. 
Управление на проекти 
Ten Steps Bulgaria 
 
януари – юни 2016 г. 
Епистемилогия и методология на научните изследвания 
/Epistémologie et méthodologie de la recherche 
Establishment Specialisé de la Francophonie pour l’Administration et le Management 
(ESFAM), France-Bulgarie 

 
  април 2012 – юни 2015 г. 

доктор  
Университет за национално и световно стопанство (УНСС) 

 
  януари 2010 г. - януари 2011 г. 

Придобитата квалификация магистър  

Образователна институция Университет за национално и световно стопанство (УНСС) 

 
Дати 

 
септември 2005 г. – юни 2009 г. 

Придобитата квалификация бакалавър  

Образователна институция 
 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС) 

Дати септември 2000 г. – юни 2005 г. 

Придобитата квалификация средно образование 

Образователна институция 73 СОУ „Владислав Граматик“ с преподаване на чужди езици, профил „Френски 
език“ 

Чужди езици Френски език 
Английски език 
Руски език 

  Разбиране Говорене Писане 

  Слушане Четене 
Участие в 
разговор 

Самостоятелно 
устно изложение 

 

 
Френски език  

 
C1 

Свободно ниво 
на владеене 

C1 
Свободно ниво 

на владеене 
C1 

Свободно ниво 
на владеене 

C1 
Свободно ниво 

на владеене 
C1 

Свободно ниво 
на владеене 

 
Английски език 

 
B2 

Самостоятелно 
ниво на владеене 

B2 
Самостоятелно 

ниво на владеене 
B2 

Самостоятелно 
ниво на владеене 

B2 
Самостоятелно 

ниво на 
владеене 

B2 
Самостоятелно 

ниво на владеене 

 
Руски език 

 
B2 

Самостоятелно 
ниво на владеене 

 
B2 

Самостоятелно 
ниво на владеене 

B1 
Самостоятелно 

ниво на владеене 
B1 

Самостоятелно 
ниво на 

владеене 
B1 

Самостоятелно 
ниво на владеене 
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Технически и компютърни 
умения и компетенции 

 
Организационни умения и 

компетенции 

   (*) Единни европейски критерии за познания по езици  
 
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Outlook) 
SPSS, Project Manager, Basecamp, Notion  
 
комуникативност, управление на екипи, водене на делови преговори 

Професионална 
информация и приложения 

преподавател по икономически и управленски дисциплини 
икономист 
консултант по управление на проекти 
сертифициран (GCDF) кариерен консултант  
бизнес анализатор 
експерт-оценител на проектни предложения по европейски програми 
 

Области на професионални 
и научни интереси 

 
 
 
 
 

                   Преподавателска 
дейност 

 

икономика 
индустриален мениджмънт 
управление на проекти 
бизнес анализ 
иновации и предприемачество 
 
преподавател по учебни дисциплини в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 
 
 

 
Членство в професионални, 

браншови организации и 
съвети 

 
 

 
 
 

 

 
Българска асоциация по управление на проекти (БАУП) 
Българска макроикономическа асоциация (БМА) 
Академия за иновации и управление (АИР) 
Член на Общото събрание на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  
Член на Академичния съвет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 
Член на Факултетния съвет на Минно-технологичния факултет при Минно-
геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 

Публикации 
 

 
автор и съавтор на 52 публикации в специализирани международни 
рецензирани научни издания и сборници и в специализирани български 
рецензирани научни издания и сборници  
 

Проекти 
 

участие в 12 научноизследователски, образователни и иновационни проекта 

 
 
 
 
 
 
 

Участие в научни сесии, 
конгреси, симпозиуми и 

експертни съвети 
 

Международна научна сесия на МГУ „Св. Иван Рилски“, София, България, 2022 
г. 
1st International Scientific and Practical Conference “Scientific Research and 
Innovation”, Dnipro, Ukraine, 2022 
3rd International Scientific and Practical Internet Conference “Integration of 
Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates”, Dnipro, 
Ukraine, 2022 
Шеста научна конференция „Образование, наука, иновации“ на Академия за 
иновации и развитие, София, България, 2022 г. 
International Scientific Conference “Business Management, Economics and Social 
Sciences”, Nuremberg, Germany, 2021 
Международна научно-практическа конференция „Управление на човешките 
ресурси“, Варна, България, 2021 г. 
Международна научна сесия на МГУ „Св. Иван Рилски“, София, България, 2021 
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г. 
XIV International conference for young researchers, Borovets, Bulgaria, 2021 
XVIII International Scientific Congress “Machines. Technologies. Materials”, 
Borovets, Bulgaria, 2021 
Международна научно-практическа конференция „Устойчиво развитие и 
социално-икономическа кохезия през XXI век – тенденции и 
предизвикателства“, Свищов, България, 2021 г. 
Международна конференция на Съюза на учените - Стара Загора, България, 
2020 г.  
Международна научна конференция на Военна академия „Георги Стойков 
Раковски, София, България, 2020 г.  
10th International symposium on natural resources management, Zajecar, Serbia, 
2020  
Международна научна конференция на Съюза на учените – Варна, България, 
2019 г. 
Международна конференция на Съюза на учените - Стара Загора, България, 
2019 г.  
9th International symposium on natural resources management, Zajecar, Serbia, 
2019 
VII International Science and Practical Internet Conference “Innovative Technologies 
in Modern Education“, Korolev, Russia, 2019 
Международна научна сесия на МГУ „Св. Иван Рилски“, София, България, 2019 
г. 
Международна конференция на Съюза на учените - Стара Загора, България, 
2018 г.  
Международна конференция „Индустриален бизнес и предприемачество – 
иновации в науката и практиката“, Икономически университет - Варна, 
България, 2018 г. 
Международна научна сесия на МГУ „Св. Иван Рилски“, София, България, 2018 
г. 
XX Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“, 
Юндола, България, 2018 г. 
Международна научна конференция на Съюза на учените - Варна, България, 
2017 г. 
Международна конференция на Съюза на учените - Стара Загора, България, 
2017 г. 
Международна научна сесия на МГУ „Св. Иван Рилски“, София, България, 2017 
г. 
VIII Международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят - 
национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017), Варна, България, 
2017 
Седма международна научна конференция „Образование, наука, иновации“ 
(ESI), София, България, 2017 г. 
Първа научна конференция „Образование, наука, иновации“ на Академия за 
иновации и развитие, София, България, 2017 г. 
Международна конференция на Съюза на учените - Стара Загора, България, 
2016 г. 
Международна научна сесия на МГУ „Св. Иван Рилски“, София, България, 2016 
г. 
Международна научна сесия на МГУ „Св. Иван Рилски“, София, България, 2015 
г. 
Ескпертен съвет по обсъждане на индивидуален изследователски проект на 
тема „Външнотърговските отношения между ЕС и регионалните интеграционни 
общности в Африка“, Институт за икономически изследвания, БАН, София, 
България, 2015 г. – член на експертния съвет 
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Международна конференция на Съюза на учените - Стара Загора, България, 
2014 г. 
Международна научна сесия на МГУ „Св. Иван Рилски“, София, България, 2014 
г. 
Международна научна конференция на катедра „Международни икономически 
отношения и бизнес“ при факултет „Международна икономика и политика“, 
УНСС, София, България, 2014 г. 
Цикъл от кръгли маси „Епистемология и методология на научните изследвания, 
Франкофонски институт по администрация и управление (IFAG), Париж, 
Франция, София, България, 2016 г. 
Седма школа за докторанти и млади изследователи, Институт за изследване на 
населението и човека при Българска академия на науките, София, България, 
2014 г. 
Международна научна конференция на катедра „Международни икономически 
отношения и бизнес“ при факултет „Международна икономика и политика“, 
УНСС, София, България, 2013 г. 
Международна научна конференция на Висшето училище по агробизнес и 
развитие на регионите (ВУААР), Пловдив, България, 2013 г. 
Международна научна конференция на катедра „Международни икономически 
отношения и бизнес“ при факултет „Международна икономика и политика“, 
УНСС, София, България, 2012 г. 

Специализации в чужбина 
 

специализация в Ecole de Management (IFAG) по „Епистемология и  
методология на научните изследвания“ (Epistemologie et méthodology de la 
recherche) 
 

Други професионални 
компетенции 

 
 
 

                  
 
 
 
 

 
 

рецензент към сп. “Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials 
Journal”, https://seprm.com 
научен редактор на издания на Академията за иновации и развитие (АИР), 
https://airacademy.bg 
отговорник-организатор на чуждестранните участници на Международната 
научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“, 2019 г. 
рецензент на магистърски тези на студенти от специалности „Международни 
икономически отношения“ и „Управление на международни проекти“, 2013-2015 
г. 
рецензент на дипломни работи 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://airacademy.bg/

