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Кеймбриджки Университет
Магистър по Природозащитно лидерство

Стипендия

Стипендия Мириам Ротшилд
Ниво 3 Лидерство и Мениджмънт, Сити енд Гилдс ъф Лондон Институт

1993 – 2000

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“
Магистър по Екология

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Окт 2017

Дружество за Опазване на Земните Пчели (BBCT), Кент, ОК
Ръководител
проект
„Разжужаване
на
крайбрежието“
https://www.bumblebeeconservation.org/making-a-buzz-for-the-coast/
(бюджет 1.3 млн. паунда)
Партньорски проект на седем организации за възстановяване и
управление на ценни за опазването на застрашени видове диви пчели
местообитания по северното крайбрежие на Кент.

Май 2016 – Авг 2016

Програма за околна среда на ООН – Световен Център за
Природозащитен Мониторинг (UNEP-WCMC), Кеймбридж, OK
Курсов проект: "Разработване на възможности за UNEP-WCMC за
подпомагане на постигането на Целите за Устойчивото Развитие (ЦУР)”
Идентифициране на възможностите и предизвикателствата, и
разработване на препоръки за UNEP-WCMC за подпомагане на
постигането на ЦУР с цел разработването на стратегията на UNEP-WCMC
по отношение Целите за Устойчиво Развитие (ЦУР).

Яну 2016 – Мар 2016

Бърдлайф Интернешънъл, Кеймбридж, OK;
Консултантски проект съвместно с Cambridge Judge Business School:
"Подобряване на бизнес представянето на най-голямото
природозащитно партньорство в света (BirdLife International)"
• Разработване на механизъм за оценка на ефективността на
партньорството на Бъдлайф спрямо стратегическите цели и програми
• Изготвяне на BirdLife Balanced Scorecard (BBSC) за мониторинг на
бизнес представянето на организацията съгласно стратегията на BirdLife
за 2020
1

Яну 2015 – Авг 2015

Българско дружество за защита на птиците, България
Координатор проект LIFE+: "Неотложни мерки за възстановяване и
осигуряване на дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна / Солта
на живота" на Атанасовското езеро (бюджет 2 млн. евро); финансиран
от програма LIFE + на ЕС - http://saltoflife.biodiversity.bg/en/
Координиране дейностите на БДЗП по проекта:




Ное 2013 – Юни 2015

Разработване на агро-екологични мерки
Хидроложки, хидро-химичен, хидробиологичен и
орнитологичен мониторинг
Природозащитна бригада Атанасовско езеро и дейности с
доброволци

ДЗЗД „Консорциум Дунавска Есетра“, България
Ръководител на консорциума изпълнител на договор с WWF DCP
България за "Производство и разселване на 50 000 личинки от
застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход" в
изпълнение на Националния план за действие за есетровите риби в
България http://www.wwf.bg/what_we_do/rivers/sturgeons/ (бюджет
320 000 евро)
Консорциумът осъществи първото в България успешно разселване на
произведени в контролирани условия застрашени есетрови риби.

Мар 2010 – Мар 2015

Българско дружество за защита на птиците, България
Ръководител проект LIFE+: „Осигуряване на подкрепа за опазването на
приоритетни видове птици и крайбрежни местообитания в Бургаските
влажни зони в местата от НАТУРА 2000/„Живот за Бургаските Езера”
(бюджет 1,7 млн. евро)
• Управление на партньорство на две местни и една международни
неправителствени организации, частна компания и Община Бургас

Май 2009 – Ное 2009

ДП “Пристанищна инфраструктура”, Териториално Поделение гр.
Бургас,
Експерт консултиране и изготвяне на екологични експертизи по
проекти и дейности на предприятието, управление на екологичното
въздействие;
Координиране дейностите по проекти - Управление на околната среда
на пристанищата на трансграничния коридор (ECO PORT
8);
Иновационни технологии за брегова защита (THESEUS).

Май 2006 – Май 2009

„Спиди” АД, България
Регионален мениджър (Бургас, Ямбол, Сливен)
Управление на регионалната мрежа на компанията - над 130
служители, годишен оборот от 600 000 евро

Апр 2002 – Май 2006

„Дедал” ЕООД, България
Експерт еколог
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Изготвяне и консултиране на екологични оценки; консултация и надзор
на строителните и конструктивни проекти и изпълнение.
Яну 2001 – Окт 2001

Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана
„Панайот Волов“ (ВВУАПВО); Шумен; под. 38650 – гр. Карнобат
Лейтант ОР, командир на взвод

ЕЗИЦИ
Български - майчин; Английски – свободно ниво (С2); Руски –
самостоятелно ниво (B1); Македонски – самостоятелно ниво (B2);
Сръбски – основно ниво (А1); Испански– основно ниво (А1)

ДРУГИ
КОМПЕТЕНЦИИ
Външен одитор Системи за Управление на Качеството

ЧЛЕНСТВА и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
1994

Българско дружество за защита на птиците

2012

Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските
дружества и клубовете по спортен риболов в гр. Бургас – АПОЛРДКСР;
представител на БДЗП, председател на УС

2011-2015

Представител на екологичните организации в Националните програми
за мониторинг и оценка на ОП за морското дело и рибарството,
България

2011-2015

Представител на българските екологични организации в Регионалния
Консултативен Съвет за Черно море

ИНТЕРЕСИ
Семиотика, естетика, музика и литература

3

