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АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  БОЯДЖИЕВА ДИЯНА ХРИСТОВА 
Адрес  ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125, БЛ. 3, КАБ. 516СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, СОФИЯ 1113, 

БЪЛГАРИЯ, ТЕЛ. 873 83 10, факс 873 99 41 
 

Телефон  0886741949 
Факс   

E-mail  dianaht@feb.uni-sofia.bg 

 

Националност  българка 
 

 
ТРУДОВ СТАЖ 

  
• Дати   1997 - до момента 

• Име и адрес на работодателя  СУ “Св. Климент Охридски”,Стопански факултет, 
София, Цариградско шоссе 125, бл.3 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Образование 

• Заемана длъжност  Старши асистент 
• Основни дейности и отговорности  Обучение на студенти и научна дейност 

• Дати (от-до)   2008 –до момента 
• Име и адрес на работодателя  Адастра България ЕООД, ул. Велчо Атанасов 5 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Бази от данни и складове от данни 

• Заемана длъжност  Софтуерен анализатор 
• Основни дейности и 

отговорности 
 Създаване и поддръжка на бази от данни, анализ и консултации. 

• Дати (от-до)   2001 - 2002 
• Име и адрес на работодателя  Просист България ЕООД 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Информационни технологии 

• Заемана длъжност  Програмист 
• Основни дейности и 

отговорности 
 Програмиране на ембедед системи. 

• Дати (от-до)   1996-1997 
• Име и адрес на работодателя  БАН, Изислителен център – Физика 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Информационни технологии 

• Заемана длъжност  Н.с. III ст. 
• Основни дейности и 

отговорности 
 Поддръжка на компютърни мрежи и работа с база от данни. 

 
 
 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ 
 

• Дати (от-до)  1997 – до момента 
• Учебно заведение  СУ “Св. Климент Охридски” 
• Факултет/Департамент  Стопански факултет 
• Курсове  I, II бакалаври , I магистри 
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НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  Приложение 1 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати   1-15.08.2006 г. 
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Технически Университет на Кайзерслаутерн, Германия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Адаптивни системи и математическо моделиране 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Специализация 

• Дати (от-до)  05.2005 г. – 12.2005 г. 
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет на Триест, Италия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Управление на проекти за трансфер на технологии 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 “Трансфер на технологии и системи за развитие на 

индустриалните продукти” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 магистър 

• Дати (от-до)  1990 г. – 1995 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и 

информатика 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 “Информатика” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 магистър 

• Дати (от-до)  1999 г. – 2001г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СУ “Св. Климент Охридски”, Стопански факултет 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 “Стопанско Управление” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 магистър 

• Дати (от-до)  1993 г. – 1995 г. 
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и 

информатика 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 „Математика и информатика” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Учителска правоспособност 

• Дати (от-до)  1993 г. – 1995 г. 
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СУ “Св. Климент Охридски”, Стопански факултет 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 “Икономика” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Втора специалност 

• Дати (от-до)  1986 г. – 1990 г. 
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ПМГ - Варна 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Средно образование 



Автобиография 
[ ФАМИЛИЯ, други имена ] 

  

  

3 стр. БОЯДЖИЕВА ДИЯНА ХРИСТОВА 

 

 
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 
• Четене  отлично 
• Писане  отлично 

• Разговор  отлично 
  италиански 

• Четене  добро 
• Писане  добро 

• Разговор  добро 
  руски 

• Четене  добро 
• Писане  добро 

• Разговор  добро 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  
екипната работа са от съществено 

значение (например в културата и 
спорта) и др. 

 Член съм на: 
Академичен Фолклорен Ансамбъл (АФА) при Студентсдкия Дом 
Клуб по астрономия към софийската обсерватория 
Клуб по астрономия „КАНОПУС” към варненската обсерватория 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 Притежавам умения за Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и 
бюджети в професионалната среда или на доброволни начала 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със специфично 
оборудване, машини и др. 

 Работа с компютри 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

  

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 да 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  НАУЧНИ  ПУБЛИКАЦИИ 
 
Boyadzhieva D.,  Kolev B. An Extension of the Relational Model to 

Intuitionistic Fuzzy Data Quality Attribute Model, Proceedings of Fourth 

International IEEE Conference on Intelligent Systems, Golden Sands resort, 

Varna, Bulgaria, September 6-8, 2008 (in print) 

 

Boyadzhieva D., A Generalized Net Model of the Process of Modelling an 

Economic Problem, Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, 

Vol. 7, 2008 (in print).  

Diana Boyadzhieva, Data Mining – Overview of the Technology and the 

Potential for Adoption in the Bulgarian Banking Industry, Proceedings of the 

10 international conference of the Faculty of Economics and Business 

administration at Sofia University, 2007 (in print)  

 

D. Boyadzhieva, Data Warehousing and Business Intelligence in the Spotlight 

– the Case for the Bulgarian Banks, Годишник на Софийски Университет 

„Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, 2006, приета за печат 

 

D. Boyadzhieva, Dayparting in Internet: The Bulgarian Case, Годишник на 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, 

том 4, 2005, стр. 187 – 210 

 

 
 
 


