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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име   Марияна Иванова Любенова 

Адрес  8, БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ, 1164 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 

КАБИНЕТ № 248  

Телефон  +359 8167 347 

   

E-mail  ryann@abv.bg, ryana_l@yahoo.com, mlyubenova@biofac.uni-sofia.bg 

Националност  Българка 
 

 

ТРУДОВ СТАЖ                    36  години 
                                                                        

• Дати (от - до)   2000 – До сега 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Катедра Екология и О.П.С., Биологически факултет, Софийски университет 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Доцент 

 

• Дати (от - до)   1993 - 2000 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Катедра Екология и О.П.С., Биологически факултет, Софийски университет  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност 

 

 Главен асистент 

• Дати (от - до)  1989 - 1993 

• Име и адрес на 

работодателя 

 Катедра Екология и О.П.С., Биологически факултет, Софийски университет 

mailto:ryana_l@yahoo.com


• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Старши асистент 
 

• Дати (от - до)   1986-1989 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Катедра Екология и О.П.С., Биологически факултет, Софийски университет 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност 

 

 Младши асистент  

• Дати (от - до)   1981 - 1986 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Катедра Екология и О.П.С., Биологически факултет, Софийски университет 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Биолог 
 

• Дати (от - до)  1979-1981 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Институт по ботаника и микология, Българска Академия на Науките, София 
 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Биолог 
Фитоекология – структура и функции на растителните съобщества, Горска 
екология. 
 
 

• Дати (от - до)   1978 - 1979 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Институт по физиология на растенията, Българска Академия на Науките, 

София 
 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Биолог 
Минерално хранене на хидропоници и на хидропонични култури  

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ   

• Дати (от - до)  от 1986 
 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Софийски университет Св. Климент Охридски, София 

• Отдел  Биологически факултет 
 

•• Курсове  Курсове за бакалавърска степен: 
   "Екология и опазване на околната среда" 
   "Биоресурси и тяхното опазване" 
   "Методи на екологичните изследвания"   
   "Екологичен мониторинг" 
  Курсове за магистърска степен:  
   "Функционална биоценология" 
   "Фитоекология" 
   “Екотоксикология” 
   "Хроноекология" 



„ Природни екосистеми” 
„Защитени територии“ 

„Методи за анализ на биоразнообразието и потенциала на териториалните 

системи“ 

Ръководител на 45 магистри - дипломанти 

Ръководител на 3-ма докторанти 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от - до)  1984-1988  

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация 

 Институт по ботаника и микология, Българска Академия на Науките, София 

• Основни 
предмети/застъпени 
професионални умения 

 Заглавие на дисертацията: "Първична биологична продукция и 
енергиини запаси на Quercus frainetto-Quercus cerris екосистеми във 
Вакарелската планина" 
Ръководител: Проф. Др. И.А.Бондев 
 

Полево и лобораторно изследване на видовия състав, видовата и 
доминантна структура на растителните съобщества; структура и 
количество на подземната и надземната биомаса и  първичната 
продукция, КПД, енергиен поток, интензивност на биологичния кръговрат в 
дъбовите гори. 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 

 Доктор 

• Дати (от - до)  1973-1978 

 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация 

 Софийски университет, Биологически факултет 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Заглавие на дипломната работа: Влияние на водноразтворими 
биологично-активни вещества  от Nicotiana tabacum L . върху количеството и 
качеството на хамазуленовото масло на Matricaria hamomilla L.  
Ръководител: Проф. Др. И.А.Бондев 
 

Полево и лобораторно изследване във връзка с въвеждането на 
лайката като като втора култура в сейтбообръщение с Nicotiana tabacum 
L. 

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 Магистър 

 
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  ДОБРО 

• Писане  ДОБРО 

• Говорене  ДОБРО 

   

  РУСКИ 

• Четене  ДОБРО 

• Писане  ДОБРО 

• Говорене 

 

 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. 

 Участник в интернационални неправителствени семинари по екологични 
проблеми в Турция, Македония и Австрия. 

 

Рецензент на докторски дисертации, хабилитационни трудове към 
Специализирани научни съвети, на книги и на статии в международни 
журнали. 

Докладчик в Научната комисии по агрономия и лесовъдство, Висша 
Атестационна Комисия за разискване на научните степени и академични 
ранкове. 

Добри комуникационни умения 

 

 

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. 

 Член на : 
Балканската Екологична Федерация  
Балканската Академия по Наука и Култура   
Член на AASCIT 
Член на редколегията на International Journal of Ecological Science and 
Environmental Engineering  ISSN: 2375-3854  
Член на борда на редакторите на J of Balkan Ecology 

Член на редколегията на кн. Ботаника на Годишника на СУ 

Президент на неправителствена организация „Европа за всички”. 

Член на Асоциацията за иновативно развитие 

Член на Съюза на учените в България, секция Биология 

Член на Управителния съвет на 4 COST акции 

Член на Консултативния съвет към Дирекция ПП Витоша 

Член на разширени и специализирани съвети и комисии. 

Член на Учебната комисия към БФ – до 2006 г. 

Отговорник – Научно –изследователска работа в катедрата до 2013 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

 Опит с водни бомбени калориметри, прирастомер Lintab и провеждането 
на екотоксикологични тестове. 
Добри компютърни умения и опит в работа с Microsoft Office както и със 
статистически пакети Excel, Statistika и Statgraphics. 
Опит с Revere. 
Шофьорска книжка, категория В 
 

         АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 ХОБИ - ПИСАНЕ  

http://www.worldcat.org/issn/2375-3854


Музикални, писмени, 
дизайнерски и др. 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Компетенции, които не са 
споменати по-горе. 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  Фокус на научните изследвания 

В областта на Структурната и Функционалната Фитоекология: проблеми 
засягащи алелопатията, първичната продукция, нетната асимилация, 
биологичния кръговрат, енергийни потоци и  използване на енергията, 
използването и акумулирането на био елементи и токсиканти в 
растителната биомаса. Научни изследвания, засягащи също така 
проблеми като : фиторазнообразие, здравето на екосистемите и 
оценяване на рисковете, рационално използване, съхранение и 
възобновяване на растенията и техните съобщества, както и използване 
на информацията за мониторинг (дендро хронология) и защита на 
околната среда, растителността и т.н. 

Рецензент на докторските разработки  

1. Hristovski, Slavcho. 2007. Fitomasa i primarna produkcija vo bukoviot 
ekosistem Calamintho grandiflorae-Fagetum vo Nacionalniot park "Mavrovo". 
Institute of Biology Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Skopje, 
Macedonia, 250 с. 

2. Асенов, А.  Иванов. 2011. Биоразнообразие в община Сатовча. 
Дисертация. , СУ „Кл. Охридски”, ГГФ, 192 с. 

3. Василев, К. Веселинов. 2013.Тревна растителност по варовитите 
терени западно от София. Дисертация. БАН, Институт по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания, 205. 

4. Асенов, А.  Иванов. 2014. Систематичен и фитогеографски анализ на 
висшата флора на Земенска планина. Дисертация. СУ „Кл. Охридски”, БФ, 
265 с. 

Участие в държавни комисии като рецензент и докладчик 

1.Д-р Росен Цонев, Катедра екология и ОПС, Биологически факултет на 
СУ – Договор с СНС по Ботаника и Микология от 14.04.2010 (пр.N1 
/6.02.2008) 

2. Доц. д-р Румяна Мечева, член на жури за професура. Институт по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания. 

Конкурс за гл.ас. по Екология и опазване на екосистемите, ИБЕИ – д-р К. 
Веселинов Василев  

Конкурс за гл.ас. по Ботаника, ИБЕИ – д-р Цветелина Жанова Герасимова 

Доклади пред Научната комисия по агрономия и лесовъдство  

При Висшата Атестационна комисия  за присъждане на научното звание   
“доцент” и др. 

 
 

   

 


