
Автобиография 

Лична информация
Фамилия (ии),

Собствено (и) име (на)
Маркова, Боряна Иванова

Адрес ул."Кота 1050", №9, гр. София, България
Телефон Мобилен

телефон:
Факс

E-mail Boryana.Markova@meteo.bg

Националност Българка

Дата на раждане

Пол

Предпочитана
длъжност / Сфера

на работа

Метеорологично обслужване и прогноза на времето 

Трудов стаж
Дати декември 2014 - до момента  

Заемана длъжност или
позиция

асистент

Основни дейности и
отговорности

Изготвяне на прогноза за времето и предупреждения за опасни и 
особено опасни явления към обществеността 

Име и адрес на
работодателя

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - БАН

Вид на дейността или
сферата на работа

Оперативна работа

Дати август 2004 - ноември 2014  

Заемана длъжност или
позиция

Прогнозист на времето

Основни дейности и
отговорности

Изготвяне на прогноза за времето и предупреждения за опасни и 
особено опасни явления към обществеността и корабоплаването

Име и адрес на
работодателя

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ - 
ФИЛИАЛ ВАРНА, Варна, месност "Св.Никола"10

Вид на дейността или
сферата на работа

Оперативна работа

Дати септември 2003 - юни 2004 г.  

Заемана длъжност или
позиция

Физик-метеоролог

Основни дейности и
отговорности

Помогане при изготвяне на прогноза за времето

Име и адрес на
работодателя

TV-MET, София

Вид на дейността или
сферата на работа

Оперативна работа

Дати август 2000 - април 2004 

Заемана длъжност или
позиция

Старши експерт - метеоролог

Основни дейности и
отговорности

Методическа работа

Име и адрес на
работодателя

ИА "Борба с градушките", София, бул."Хр.Ботев"17

Вид на дейността или
сферата на работа

Анализ на въздействия върху градови облаци и изготвяне на 
методически указания

Дати ноември 1999 - юли 2000 

Заемана длъжност или
позиция

Старши експерт оперативна дейност
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Основни дейности и
отговорности

Оперативна дейност

Име и адрес на
работодателя

РД "Борба с градушките" с.Долно Церовене

Вид на дейността или
сферата на работа

Оперативна работа с радиолокатор и водене на въздействие върху 
градови облаци

Образование и
обучение

Дати февруари 2008 - юни 2013 

Наименование на
придобитата

квалификация

доктор

Основни
предмети/застъпени

професионални умения

Физика, метеорология

Име и вид на обучаващата
или образователната

организация

Софийски университет "Св.Климент Охридски", Физически факултет

Дати 1990-1995

Наименование на
придобитата

квалификация

Магистър

Основни
предмети/застъпени

професионални умения

Физика, метеорология

Име и вид на обучаващата
или образователната

организация

Софийски университет "Св.Климент Охридски", Физически факултет

Лични умения и
компетенции

Майчин език български

Чужди езици
Самооценяване Разбиране Разговор Писане

Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в
разговор

Самостоятелн
о устно

изложение
Английски В1 самостояте

лно
В1 самостояте

лно
В1 самостояте

лно
В1 самостояте

лно
В1 самостояте

лно
Руски C1 свободно C1 свободно C1 свободно C1 свободно C1

самостояте
лно

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Социални умения и
компетенции

Работя добре в екип

Технически умения и
компетенции

Работа с радиолокатор

Компютърни умения и
компетенции

добро владеене на Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint) и 
STATISICA.

Свидетелство за
управление на МПС

Притежавам свидетелство за управление на МПС: Категория B

Допълнителна
информация
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