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АВТОБИОГРАФИЯ  

 
 

                                           
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  НАИМОВ, САМИР, ИЗЕТОВ 

Адрес  гр.Пловдив 

Телефон   

Факс   

E-mail  naimov0@uni-plovdiv.bg 

 

Националност  Българин 
 

Дата на раждане  21.12.1973 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  10.2002 - до сега  

• Име и адрес на работодателя  ПУ, “Паисий Хилендарски”, Цар Асен 24 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Доцент по молекулярна генетика 

• Основни дейности и отговорности  Подготовка и провеждане на занятия по Генно инженерство, Молекулярна генетика и 
Молекулярна биология.   

• Дати (от-до)  02.2008 – до сега  

• Име и адрес на работодателя  ПУ „Паисий Хилендарски”, Цар Асен 24 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Главен асистент по молекулярна биология 

• Основни дейности и отговорности  Подготовка и провеждане на занятия по Генно инженерство, Молекулярна генетика и 
Молекулярна биология.   

• Дати (от-до)  02.2002 – 02.2008  

• Име и адрес на работодателя  ПУ „Паисий Хилендарски”, Цар Асен 24 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Образование и наука 

• Заемана длъжност  Асистент по молекулярна биология 

• Основни дейности и отговорности  Подготовка и провеждане на занятия по Генно инженерство, Молекулярна генетика и 
Молекулярна биология.   

• Дати (от-до)  10. 1997 - 02.1998  

• Име и адрес на работодателя  СПТУ по машиностроене и текстил, гр. Момчилград 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Образование  

• Заемана длъжност  Учител по биология и химия 

• Основни дейности и отговорности  Подготовка и провеждане на занятия биология и химия   

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от-до)  08.2005-10.2005 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Michigan State University, MI, USA 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Гостуващ учен по програмата Norman Borlaug на USDA, USA 

• Дати (от-до)  01.2004-01.2005 
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• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Plant Research International, Вагенинген,Холандия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 PostDoc по програма на МОН и NWO 

• Дати (от-до)  10.2001-01.2002 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Plant Research International, Вагенинген,Холандия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Гостуващ учен 

• Дати (от-до)  03.2000-04.2001 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Plant Research International, Вагенинген,Холандия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Гостуващ учен 

• Дати (от-до)  05.1999-08.1999 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 CRPO-DLO, Вагенинген,Холандия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Гостуващ учен 

• Дати (от-до)  04.1988-10.1998 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 CRPO-DLO, Вагенинген,Холандия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Гостуващ учен 

• Дати (от-до)  1998-2002 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, Катедра Физиология на растенията и молекулярна 
биология 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Редовен докторант по физиология на растенията 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

• Дати (от-до)  1991-1996 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Учител по биология и химия 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър 

 

• Дати (от-до)  1988-1991 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ЕСПУ  „Христо Смирненски”, с. Черноочене, област Къдржали 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

. 

EЗИЦИ 
  Български 

• Четене  отлично 

• Писане  отлично 

• Разговор  отлично 
 

  Английски 

• Четене  отлично 

• Писане  отлично 

• Разговор  отлично 



   

  
3 

  Руски 

• Четене  отлично 

• Писане  добро 

• Разговор  добро 

  Турски 

• Четене  средно 

• Писане  средно 

• Разговор  добро 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Работа в чужди лаборатории, и международни научни групи. Работа с чужди 
специализанти в България. Научно ръководство на дипломанти в Plant Research 
International , Холандия.   

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Ръководство на няколко научни проекта по МОН и участие в международни проекти по 
FP6. Координатор за България на проект COST862 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

. 

 Администриране на малки локални мрежи, Windows версии от 3.11 до 10, iOS, Linux, MS 
Office, DNA Star*, Align, ChemWin, Polo-PC, LumiAnalyst 3.0.   

 

 

 


