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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 
  
 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име  МЛАДЕНОВА, СИЛВИЯ, НАГУЛОВА 

Адрес  ул. „Евридика“ №10, вх.В, ет.4, ап.32, гр.Смолян 4700, България 

Телефон  +359 301 623 39; +359 878 758 210 

Факс  +359 301 623 39 

E-mail  silviamladenova.sm@gmail.com 

 

Националност  Българска 

 

Дата на раждане  12.12.1968 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

 • Дати (от-до)  февруари 1994 г. – до  момента 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“-Филиал Смолян,   

ул. „Дичо Петров“32, 4700 Смолян, България 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Висше образование и наука 

• Заемана длъжност  Главен асистент  (анатомия  на човека, физиология на човека, антропология, 
хигиена, ембриология и хистология)  

• Основни дейности и 
отговорности 

 Отговаря за образователната и научноизследователската дейност в 
областите, в които преподава   

 
 

• Дати (от-до)  м. октомври 1990 г. – януари 1994  

• Име и адрес на 
работодателя 

 Учителски институт „Дичо Петров“, гр.Смолян,   

ул. „Дичо Петров“32, 4700 Смолян 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Висше образование  

• Заемана длъжност  Лаборант биолог 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Обслужваща дейност 

Отговаря за подготовката на лабораторни упражнения по биологически и 
химически дисциплини    в  Учителски институт „Дичо Петров“, гр.Смолян.   

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до)  2001 г. –2003 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Биологически факултет 
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• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Научна специалност 01.06.01 „ Антропология“ 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Доктор 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

 Образователна и научна степен „доктор“ 

 

   

• Дати (от-до)  1986-1992 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Биологически факултет 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Специалност „Биология“,  специализация  Екология  

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Биолог, еколог 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

 Магистър 

 

• Дати (от-до)  1975г.-1986 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 ЕСПУ „Антон Иванов“, гр.Девин, обл.Смолян  

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Средно  гимназиално образование 

 
 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК           РУСКИ ЕЗИК 

• Четене  ДОБРО                                ОТЛИЧНО 

• Писане  ДОБРО                                ОТЛИЧНО 

• Разговор  ДОБРО                                ОТЛИЧНО 
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СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Отлични  комуникативни  способности  и умения за работа в екип,  

Членство и работа  в различни научни  и  неправителствени организации   

 

ЧЛЕНСТВО В  НАУЧНИ   ОРГАНИЗАЦИИ: 
Българско антропологично дружество 
Българско анатомично дружество 
Българско дружество по хранене и диететика 
Сръбско антропологично дружество 
Европейска асоциация по антропология 
Европейска асоциация по експериментална морфология 

Съюз на учените в България-Смолян 

 

ЧЛЕНСТВО  И РАБОТА  В   НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ   ОРГАНИЗАЦИИ: 
Сдружение“Развитие-XXI век“, гр.Смолян 
Ротари клуб-Смолян 
Клуб на дейците на  културата-Смолян 
Български червен кръст-  Смолян  
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОТЛИЧНИ  ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ: 
 
- организатор и ръководител на три   научни изследвания в областта на 

антропологията, проведени в Смолянски регион; 

- председател  и член на  организационните комитети  на повече от 10  научни  
конференции с международно участие; 

- ръководител на научноизследователски проект и на екипи към проекти, 
финансирани от Фонд „Научни изследвания“ на  ПУ „П.Хилендарски „; 

- ръководител, координатор и експерт в  национални  и международни проекти 
в сферата на опазване на околната среда и биологичното разнообразие и на  
социалните услуги, финансирани от Оперативни програми на ЕС, ФМ на ЕИП 
и други международни  донори;  

- организатор на повече от 30 семинара, обучения,  обществени  обсъждания и 
кръгли маси в сферата на опазване на околната среда и биоразнообразието, 
на социалните услуги и др; 

- организатор на  различни  екологични акции и инициативи, в т.ч. и на детски и 
ученически конкурси в областта на опазване на околната среда. 

   

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ОТЛИЧНО ВЛАДЕЕНЕ НА WINDOWS, MS-OFFICE, STATISTICA,  SPSS И ДР. 

 УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С АНТРОПОМЕТРИЧНА, МИКРОСКОПСКА  И  ДРУГА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА. 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 НАРОДНИ ТАНЦИ 
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ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 КОМПЕТЕНЦИИ  И УМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА   ЕКОЛОГИЯТА И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА  - съавтор на 8 научни публикации в тази област,  ръководител и 
координатор и експерт в 5 екологични проекта . 
  
КОМПЕТЕНЦИИ  И УМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ - ръководител  и 
координатор на 2  социални проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 
  
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ В РАЗРАБОТВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА  ПРОЕКТИ, В Т.Ч  ПО 

ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕС- разработени  и управлявани над 10 проекта  
 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 Категория В 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕПОРЪКИ:  

ПРОФ. Д.Б.Н. МИМА НИКОЛОВА, ПУ “П.ХИЛЕНДАРСКИ“,   

E-MAIL:minikbio@uni-plovdiv.bg;  

ЧЛ.-КОР., ПРОФ.Д.М.Н. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, ИЕМПАМ-БАН,  

 E-MAIL: yordanov@bas.bg  

ПРОФ. Д.Б.Н. ЕЛЕНА ГОДИНА, МГУ „М.ЛОМОНОСОВ“, МОСКВА, 

 E-MAIL:godina@anthropos.msu.ru  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСЪК НА ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСЪК НА ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ.  

mailto:yordanov@bas.bg
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСЪК НА ИЗБРАНИ  ПУБЛИКАЦИИ. 

 
1. MLADENOVA, S., NIKOLOVA, M. Peculiarities in the increase of somatic and cephalo-facial 
characteristics in children and adolescents from Smolyan region. Journal of Antrhopology, vol. 4, BAS, 
Sofia, 2002, p. 47-54. 
2. MLADENOVA, S., NIKOLOVA, M. Intragroup differences in morphological characteristics in children 
and adolescents from Smolyan region based on social and economic factors. Journal of Antrhopology, 
vol. 4, BAS, Sofia, 2002, p. 55-58. 
3. МЛАДЕНОВА, С. Антропологична характеристика на растежа и развитието на деца и 
подрастващи от Смолянски регион в съвременните условия на живот. Автореферат дис. труд,  
Пловдив, 2003, с.1-58.  
4. MLADENOVA S., NIKOLOVA M. Components of  body mass and their relations during the growth 
period of the boys. Proceedings from Balkan Scientific Conference of Biology, Plovdiv University 
Press, 2005, p. 138-150. 
5. MLADENOVA S. Cephalometric characterization in adolescent girls from region of Central Rodope. Научни 
трудове на ПУ, Биология, HOMO, 2005 (издадени 2009), том 41, кн.6, с. 99 – 110. 
6. MLADENOVA S., NIKOLOVA M., BOYADZHIEV D. Body mass index, some circumference indices and 
their ratios for monitoring of physical development and nutritional status of children and adolescents. 
Acta morphologica et anthropologica, IEMAM-BAS, Sofia, 2005, 10, 59-65. 
7. NIKOLOVA M., MLADENOVA S.  Anthropometric indicators for assessment of body composition., Acta 
morphologica et anthropologica,  IEMAM- BAN, Sofia, 2005, 10, p.51-58.  
8. MLADENOVA, S., NIKOLOVA, M., GODINA , E.  Socioeconomic factors and  their  role in the processes 
of intragroup differentation of certain morphological characteristics in children and adolescents from 
the Smolyan region (Bulgaria)., Антропология на пороге III тысяилетия, том 2, Москва, 2005, 
686-697 стр.  
9. MLADENOVA, S., BOYADZIEV, D. Puberty and  Body Composition of Plovdiv Boys and Girls.  Acta 
morphologica et anthropologica, IEMPAM-BAS, 15, 2010,  p. 199-205. 
10. MLADENOVA, S., KODGEBASHEVA, D. Changes in components of body mass and their relation during period 
of growth in girls from Smolyan region, Bulgaria (Anthropometric study), BIOTECH & BIOTECH. EQI. 
24/2010/SЕ, p. 342-346. 
11.  MLADENOVA, S., NIKOLOVA, M., ANDREENKO E., BOYADZIEV D. Somatotypological characteristics of  
Bulgarian children and adolescents from Smolyan region. Collegium Anthropologicum. 2010,  Sep;34 (3): 
963-971. IF.   
12. MLADENOVA, S., MACHOKOVA, I. Assesment of body composition of 7-11-years old children from 
Smolyan (Bulgaria) through biolectrical ipmedance analysis (preliminary data). Acta morphologica et 
antropologica, IEMPAM- BAS, 19, 2012,  p.240-245. 
13. МЛАДЕНОВА, С. Влияние на някои фактори върху основните показатели на физическото 
развитие на новородените деца в Смолянски регион (1980-2008). Сборникс  доклади от 
юбилейна научна конференция „Биологически науки за по-добро бъдеще“, посветена на 50-
години  БФ на ПУ, УИ „П.Хилендарски“, 2012, с.171-185.  
14. MITOVA, Z., MLADENOVA, S. Anthropometric assessment of sub-cutaneous and visceral adipose 
tissue in children and adolescents from Sofia and Smolyan (Bulgaria). Mediterranean Journal of  
Social Sciences, Vol 5 No 1, January 2014, p. 369-376.  
15.  ANDREENKO, E., MLADENOVA, S., AKABALIEV, V. Anthropometric obesity indices in relation to age, 
educational level, occupation and physical activi ty in Bulgarian men. Nutricion Hospitalaria, 2015, 31(2):651-
658, IF.  
16.  MLADENOVA, S., ANDREENKO, E. Prevalence of underweight, overweight, general and central obesity 
among 8-15- years old Bulgarian children and adolescents (Smolyan region, 2012-2014). Nutrition  
Hospitalaria, 2015, Vol 31 (6): 2419-2427.  IF.   
17.  MLADENOVA, S., ANDREENKO, E. The prevalence of high-normal blood pressure and hypertension among 8 
to 15-year old Bulgarian children and adolescents with various nutritional status (Smolyan region, 2012-2014). 
Anthropologist, 2015, 21 (1,2):51:60.  IF.  
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18.   ANDREENKO E., MLADENOVA S., AKABALIEV V. Influence of socio-economic, dietary and behavioral factors 
on overweight and obesity in Bulgarian men.  Anthropologist, 2015, 21 (1,2): 71-79.  IF. 
19.  ANDREENKO, E., MLADENOVA, S. Changes in somatotype characteristics in the middle-aged Bulgarian men. 
Nutricion Hospitalaria 2015; 32(6):2910-2915. IF.  
20.  MLADENOVA, S., ANDREENKO, E.  Influence of socio-economic, demographic factors, feeding and physical 
activity on nutritional status of 8-15-year old Bulgarian children and adolescents: preliminary results. Nutricion 
Hospitalaria 2015; 32(6): 2559-2569.  IF.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСЪК НА ИЗБРАНИ ПРОЕКТИ 
 
 

I. УЧАСТИЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ 
 

1. 2005-2007 г., проект: “ Растежни процеси при пловдивски деца и подрастващи”, финансиран 
от  Национален фонд  “Научни изследвания” към  МОН, член на изследователския екип. 

2. 2007-2010 г, проект: „ Изменение на телесния състав при деца и подрастващи от Пловдив в 
периода на растежа и развитието им” ,  финансиран от  Национален фонд  “Научни 
изследвания” към МОН, член  на изследователския екип. 

3. 2009-2010 г.: проект. “ Проучване влиянието на някои  екзогенни и ендогенни фактори върху 
телесния състав на деца и подрастващи от региона на Централните Родопи”, финансиран от 
фонд НПД, ПУ-Пловдив, ръководител проект. 

4. 2013-2014 г., проект: „Здравeн статус, качество и стил на живот и възможности за 
стимулиране на  позитивна личностна нагласа чрез природни и културно-исторически 
реалии“, финансиран от Фонд „Научни изследвания на ПУ“, 2013-2014 г., член на 
изследователския екип. 

5. 2013-2014 г., проект:“Създаване на университетски научно-приложен комплекс на територията 
на Филиал – Смолян“, финансиран от Фонд „Научни изследвания на ПУ“, финансиран от Фонд 
„Научни изследвания на ПУ“, 2013-2014 г., член на екипа.  

6. 2013-2014 г., проект: “Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма:“Развитие 
на човешките ресурси“ и изпълняван от ПУ“П.Хилендарски“, 2013-2014 г, академичен 
наставник.  

7. 2015-2016 г., проект: “Хетеротопия на здравето при население в редпродуктивна възраст“, 
финансиран от Фонд „Научни изследвания на ПУ“, 2015-2016 г., член на екипа. 

 
II.УЧАСТИЕ В  ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ:   
 

1. 2005-2007 г: проект.“ Трансгранично  сътрудничество  между регионите  Драма и Смолян в 
обучението по околна среда  с    използване на новите информационни технологии”, 
програма INTERREG II  на ЕС, експерт. 

2. 2007-2008 г.:  Проект: “ Опазване на биологичното разнообразие в ландшафта на  природна 
забележителност „Смолянски езера”, изпълняван от Сдружение „ Развитие-21 век”  и финансиран от 
Програмата за малки демонстрационни проекти на проект „ Родопи”  чрез UNDP, координатор  и  
експерт . 

3. 2008-2009 г.: Проект: „Прилагане на устойчиви и модерни практики за  природосъобразно и 
многофункицонално  стопанисване на горите и горските ресурси на територията на държавни  
лесничества Хвойна  и Чепеларе, финансиран от Глобалния екологичен фонд, експерт.  

5. 2013-2014 г.:  Проект :“ Устойчиво управление на вида кафява мечка  и намаляване на  
причиняваните от нея щети върху селскостопанското  имущество на територията на РИОСВ-
Смолян“, изпълняван от РИОСВ-Смолян и финансиран  от Оперативна  програма „Околна среда 
2007-2013 г“, експерт информационна и PR-кампания.  

6. 2015 -2016 г. : Проект:  „Опазване на  биоразнообразието  в района на с.Мугла /Западни Родопи/ и 
популяризиране на природна забележителност Казандгжи дере-предпоставки за устойчив развитие 
на региона“, финансиран  в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., ръководител  и експерт.  

 
 

4. 2009 -2010 г.:  Проект: “ Интегриран модел за опазване на биологичното разнообразие  и устойчиво 
управление на природните ресурси в района на Централните Родопи”, рид „ Мурсалица” , 
изпълняван от Сдружение ” Развитие-21 век” и финансиран от Фонда за подкрепа на НПО –
България  2008-2010  чрез ФМ на ЕИП ;  ръководител и експерт. 


