
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Oбластна администрация Варна- компетентност в услуга на гражданите“ , 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  "Административен капацитет” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13, договор за 
безвъзмездна финансова помощ  № А 13 -22-25/19.05.2014г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Областна администрация Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.. 

 

 

 
  

АВТОБИОГРАФИЯ 
 

 

1. Фамилия: Ботев 

2. Име: Йордан 

3. Дата на раждане: 13.11.1953 г. 
4. Националност: българска 

5. Образование: висше 
 

Учебно заведение 

(От дата – до дата) 

Получени степен(и) или 

диплома(и): 

УАСГ, София 1974-1979 г. Магистър-инженер 

  

 

6. Езикови умения:  Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 

5 - слабо) 

 

Език Четене Говоримо Писмено 

Руски 5 4 3 

Английски  4 4 3 

Немски 3 1 1 

 

7. Членство в професионални организации: 
 

  1991-1994 г. – Секретар на градското ръководство на съюза по геодезия и 

земеустройство в гр.София; 

  от 1994 г. – Председател на градското ръководство на съюза по геодезия и 

земеустройство в гр.София; 

  1999-2004 г. – Председател на Управителния съвет на "Център за 

усъвършенстване на административни и политически умения" (ЦУАПУ) – гр.София;   

  от 2003 г. - Председател на Управителния съвет на Сдружение "Информационни 

системи, Териториално планиране, Екология, Консултации и квалификация”- ИТЕК 

(www.itecbg.com); 

  2003 - 2010 г. - Член на научния съвет на Асоциация "EUROPA" (Limoges, France; 

www.prospeur.org); 
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  от 2005 г. - Член на международната група на националните координатори на 

Асоциация за устойчиво развитие на Средиземноморието; SD-MED Association (Athens, 

Greece; www.sd-med.org);   

  2008 г. – 2012 г. – Член на управителният съвет на Федерацията на научно-

техническите съюзи (ФНТС) в Р. България; 

  от 2009 г. - Председател на Управителния съвет на Сдружение "Б-КОНСУЛТ” 

(БК). 

8. Други умения:  (например компютърна грамотност и т.н.) 

MS WINDOWS X.X., MS OFFICE, NETSCAPE  

9. Понастоящем заемана длъжност:  

СУ “Св.Климент Охридски”, Философски факултет, катедра  “Публична администрация” – 

професор  

10. Трудовстаж: 37 години и 8 месеца 

11. Основни квалификации:  (свързани с проекта) 

от 2012 г. – професор в катедра “Публична администрация” на Софийския 

университет “Св. Климент Охридски” по шифър 3. “Социални, стопански и правни 

науки“, професионално направление – шифър 3.7. “Администрация и управление“; 

1998 г. – доцент в катедра “Публична администрация” на Софийския университет 

“Св. Климент Охридски” – Философия на културата, политиката, правото и 

икономиката (шифър: 05.01.13); 

1998 г. – старши научен сътрудник II степен в НЦТР – “География на населението и 

селищата“ (шифър: 01.08.08); 

1989 г. – кандидат на физическите науки (доктор на науките)  – “Дистанционни 

изследвания на Земята и планетите“ (шифър: 01.04.12), след успешна защита на 

самостоятелно разработена дисертация на тема: “Изследване на селищната мрежа 

чрез космически методи за целите на териториалното устройство” в Институт за 

космически изследвания при БАН; 

1997 г. – Британски Ноу-Хау фонд - обучение за обучаващи; 

1994-2001 г. – Предоставени права за работа по земеразделянето и устройството на                    

територията от Министерство на земеделието и горите. 
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1993-2001 г. – Лицензиран оценител на недвижима собственост към Агенцията по 

приватизация в Р България; 

  1979 г. - Висше образование в Университет по архитектура, строителство и геодезия     

(УАСГ) в гр.София със специалност (маг. инженер) “Геодезия, фотограметрия и   

картография” (шифър: 02.16.00). 

 
12. Конкретен опит по проекти подобни на този обект на обществената поръчка: 

 

От дата – до дата Наименование на проекта и възложителя 

1997 - 1998 “Trainning for trainers”; REMDEP; BKHF (UK) 

1998 - 1999 “Local Government Training Organizations”; 

USAID 

2006 - 2007 “EUROPEAN UNION ISSUES”; Phare CBC; 

NCPA (GR) 

2010 - 2012 “EU_OBSERVER”; LLP; University of Camerino 

(I) 

2014 BG051PO001-3.1.10-001 „Подобряване 

качеството на услугите по професионално 

обучение на възрастни, предоставяни от 

центровете за професионално обучение”; 

ОПРЧР; НАПОО (BG) 

 

10. Професионален опит  
 

От дата – 

до дата 
Място Компания Длъжност Описание 

от 2012 г. София 

 

 

СУ “Св. Климент 

Охридски”; ФФ; 

Катедра 

“Публична 

администрация” 

Професор 

Устройство на 

територията; 

Административно-

териториално 

устройство; 

Регионално развитие; 

Управление на 

собствеността; 

Управление на 

проекти и др. 
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1998 - 2012 София 

 

СУ “Св. Климент 

Охридски”; ФФ; 

Катедра 

“Публична 

администрация” 

Доцент 

Устройство на 

територията; 

Административно-

териториално 

устройство; 

Регионално развитие; 

Управление на 

проекти и др. 

1997-98 г. София МЗГАР, Главно 

управление 

“Поземлена 

реформа”  

(самостоятелно 

юридическо лице) 

Началник Възстановяване на 

собствеността върху 

земеделските земи и 

горите в Р. България;                        

Кадастър на 

извънселищни 

територии 

1997-98 г. 

Сливен 

ТУ, гр. Варна, 

Център по 

публична 

администрация в 

гр. Сливен 

Преподавател  

Териториално и 

селищно устройство; 

Адм.-териториално 

устройство; 

Регионално развитие; 

Адм. обслужване; др. 

1993-97 г. 

София 

НЦТРЖП при 

МРРБ 
Зам. 

началник на 

отдел; 

Научен 

сътрудник 

Адм.-териториално 

устройство; Местна 

администрация и 

местно 

самоуправление; Адм. 

обслужване; др. 

1992-93 г. София НЦТРЖП при 

МРРБ 

Началник 

отдел; 

Научен 

сътрудник 

Адм.-териториално 

устройство; Местна 

администрация и 

местно 

самоуправление; Адм. 

обслужване 

1990-92 г. 

 

 

София 

Р-л на секция в 

отдел;  

Научен сътруд-

ник  

НЦТРЖП при 

МРРБ 

Адм.обслужване на 

физ. и юридически 

лица; 

Институционална 

структура на 

местните власти  

1985-90 г. 

 

 

 

София КНИПИТУГА 

(НЦТРЖП) 

Р-л на „Нац. 

междуотрас-

лова коорди-

национна про-

грама”(САТО)

и научен 

сътрудник  

Организация на дей-

ността на технич. 

служби в адм.-

териториалните 

единици на РБ; 

Териториално и 

селищно устройство; 

Адм.обслужване 
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1980-85 г. 

 

 

София 
КНИПИТУГА  

Научен 

сътрудник   

Организация на 

дейността на техн. 

служби в адм.-

териториалните 

единици на РБ; 

Адм.обслужване 

1979-80 г. 

 

Габрово 

Районна 

проектантска 

организация в 

гр.Габрово 

Проектант   
Вертикално 

планиране и кадастър  

1972-74 г. 
Велико 

Търново 

Военнослужащ в 

под.70760 

Строителен 

техник 
Строителство на 

сгради и съоръжение 

 

11. Друга информация от практическо значение (доказателства за 

професионалните квалификация и опит, публикации и др.) 

 

Британски Ноу-Хау фонд, 

1997 г.  
Обучение за обучаващи Удостоверение 

Американска агенция за меж-

дународно развитие (USAID), 

1999 г.   

Управление на общинската 

собственост 
Удостоверение 

 

12. Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в 

автобиографията и се прилагат, като самостоятелни документи към нея): 
1. Удостоверение от СУ „Св. Кл. Охридски” за професор по шифър 3.7. 

„Администрация и управление”; 

2. Свидетелство от ВАК за научно звание доцент; 

3. Свиделство от ВАК за научно звание ст.н.с. II-степен; 

4. Свидетелство от ВАК за научна степен „кандидат на науките”; 

5. Диплома от ВИАС (УАСГ) за завършено висше образование (магистър); 

6. Certificate, BKHF (UK); 

7. Certificate of Achievement, USAID (USA); 

8. Certificate, NCPA (LGIT), GR; 

9. Attendance Certificat, University of Camerino, I; 

10. Сертификат; НАПОО, BG; 

11. Лиценз от Агенция по приватизация, BG; 

12. Zertifikat, Euroeconomy (D); 

13. Лиценз от МЗГАР (BG). 

 
 
 
Дата: 10.02.2015 г.       Подпис: ____________ 

 

 

 


