
АВТОБИОГРАФИЯ 

на  

Доц., д-р Даниела Върбанова Кертикова 

 

Дата и място на раждане: 06.05.1962 г., гр. Ловеч 
 

Служебен адрес: Институт по фуражните култури, ул. “Генерал Владимир Вазов” № 89, 

5800 Плевен, E-mail: d_kertikova@abv.bg  
 

Образование и специалност:  
1980-1985 г. – ВСИ, Пловдив, инженер-агроном, специалност полевъдство. 
 

Академична длъжност и научна степен: 

1985 г. – н.с.ІІІ ст., (асистент) Институт по фуражите, Плевен; 

1989 г. – н.с.ІІ ст., (главен асистент) Институт по фуражите, Плевен; 

1991 г. – н.с.І ст., (главен асистент) Институт по фуражите, Плевен; 

1995 г. – научна степен к.с.н. (Доктор), Диплома № 23918/15.12.1995 г.; 

2001 г. – научно звание (академична длъжност) „Старши научен сътрудник втора степен” 

(Доцент) по научната специалност 04.01.05 „Селекция и семепроизводство на 

културните растения” (Св. № 20877/29.08.2001г.), Институт по фуражните култури. 

 

Научна специалност и научно направление: 

Селекция и семепроизводство на културните растения; Растениевъдство. 
 

Владеене на чужди езици: английски език, италиански език и руски език. 
 

Дългосрочни специализации и научен опит в чужбина: 
1995 г. Заповед № МС-37/24.02. – 90 дни; Институт по фуражните култури, Лоди, Италия; 

1997 г. Заповед № МС-39/27.02. – 122 дни; Институт по фуражните култури, Лоди, Италия; 

1998 г. Заповед № МС-23/11.02. – 120 дни; Институт по фуражните култури, Лоди, Италия;  

1999 г. Заповед № МС-46/15.03. – 90 дни; Институт по фуражните култури, Лоди, Италия;  

2000 г. Заповед № МС-49/19.04. – 65 дни; Институт по фуражните култури, Лоди, Италия;  

2001 г. Заповед № МС-29/13.03. – 120 дни; Институт по фуражните култури, Лоди, Италия;  

2002 г. Заповед № МС-50/23.04. – 90 дни; Институт по фуражните култури, Лоди, Италия;  

2003 г. Заповед № МС-46/16.04. – 90 дни; Институт по фуражните култури, Лоди, Италия. 
 

Публикационна дейност, цитати:  

Общ брой публикации – 89 броя в т.ч. 2 бр. във връзка с дисертационен труд за 

придобиване на научна степен „Доктор”; 28 бр. във връзка с конкурс за избор на 

академичната длъжност „доцент”; 55 бр. във връзка с конкурс за избор на 

академична длъжност „професор” и 4 бр. други; 

Цитати – 86 броя в т.ч. 51 бр. в статии на чуждестранни автори и 35 бр. в статии на 

български автори. 
 

Участия в изследователски проекти/договори: – 34 броя в т.ч.: 

- 17 броя изследователски проекти (6 бр. ръководител, 11 бр. участник) 

финансирани от Селскостопанска Академия;  

- 11 броя изследователски проекти (1 бр. ръководител, 10 бр. участник) 

финансирани от външни организации от България, Италия, САЩ, Фландрия и 

Китай;  

- 6 броя научно приложни проекти/договори (3 бр. ръководител, 3 бр. участник) 

финансирани от външни организации от България. 
 

Участие в международни научни конференции:  

1994-2014 г. – участие в 20 международни научни конференции проведени в България, 

Италия, Франция, САЩ, Чехия, Испания, Румъния, Сърбия и Украйна. 
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Авторски свидетелства, патенти и технологии: – 6 броя 

1. Люцерна сорт „ДАРА”, Сертификат № 10590 P2/30.11.2004 г., ПВ на Р. България;  

2. Люцерна сорт „ДАМА”, Сертификат № 10667 P2/30.11.2005 г., ПВ на Р. България; 

3. Пролетен грах сорт „КЕРПО”,Сертификат №10852Р2/26.02.2010г., ПВ на Р. България;  

4. Пролетен фий сорт „ТЕМПО”,Сертификат №10924Р2/30.12.2010г., ПВ на Р. България;  

5. Технология за производство на семена от люцерна. 2004;  

6. Технология за производство на фураж от люцерна. 2005. 
 

Научно приложна дейност: 

1989-1991 г. – отговорник по области и райони за създаване и внедряване на моделни 

посеви за производство на фураж и семена от люцерна; 

1998 г. – член на консултативен съвет за методи и схеми за сортоподдържане и 

семепроизводство на фуражни култури;  

2001 г. и понастоящем – методичен отговорник при производството на предбазови и 

базови семена от сертифицирани сортове люцерна, грах и фий; 

2006-2008 г. – участие в разработване на договори (възлагателен и лицензионен) за 

семепроизводство на люцерна сорт Дара в т.ч. сключени общо 10 договора (2006-

2010) със земеделски производители. 
 

Учебно преподавателска и рецензионна дейност: 

2008 г. – обучение на китайски учени в Китай; 

2012 г. – обучение на китайски учени в България; 

2013 г. и понастоящем – член на редакционната колегия на Сп. Journal of Mountain 

Agriculture on the Balkans; 

2006-2014 г. – изготвени 2 рецензии и 1 становище при защита на докторантури, 2 

рецензии по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, както и 

рецензии на технологии, отчети по проекти и предложения на нови проекти към 

Селскостопанска Академия, София. 
 

Научно-организационна и научно-административна дейност: 

1999-2001 г. – ръководител секция „Селекция и семепроизводство на фуражните култури” 

в ИФК, Плевен; 

1996 г. и понастоящем – координатор на двустранното сътрудничество с Италия;  

2001 г. и понастоящем – член на Научен съвет при ИФК, Плевен; 

2001-2013 г. – председател или член на изпитни комисии за научни сътрудници и 

докторанти към ИФК, Плевен; 

2004-2007 г. – член на СНС по Растениевъдство към ВАК, София; 

2006-2008 г. – член на Експертен съвет на Северен Централен Регионален Агротехпарк;  

2006-2009 г. – член на Експертен съвет по „Растениевъдство” към НЦАН, София;  

2006-2010 г. – ръководител секция „Селекция и семепроизводство на фуражните култури” 

в ИФК, Плевен; 

2008 г. – член на Експертен съвет по „Едногодишни и многогодишни бобови култури” 

към НЦАН, София; 

2013 г. и понастоящем – член на Експертен съвет по „Растениевъдство” към 

Селскостопанска Академия, София. 
 

 

 

 

 

 

Доц., д-р Даниела Върбанова Кертикова 

Институт по фуражните култури-Плевен 
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