
А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я 

 

 

1. Име: ЙОРДАН СТОЙЧЕВ БОТЕВ  

2. Дата на раждане: 13 ноември 1953 г. 

3. Място на раждане: с. Гостилица,   

община Дряново, област Габрово 

4. Постоянен адрес на местоживеене:  

гр. София – 1164, кв.”Лозенец”, ул.”Бигла” 

№ 42, ет.1, ап.2 

 

 

5. За връзка и кореспонденция: моб. тел.: +359 886 547262 

 е-mail: itec2003@abv.bg ; bc2009@abv.bg  

6. Семейно положение: женен 1984 г., има 2-ма сина 

 7. Образование: 

 Основно и средно образование: през 1968 г. завършва основно образование в 

с. Буря, община Севлиево, област Габрово; през 1972 г. завършва средно 

образование в Техникум по строителство в гр.Велико Търново, специалност 

“архитектурно-строителен техник” (шифър: 02.15.00). 

 Висше образование: през 1979 г. завършва 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). 

8. Друга квалификация:  

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

1999 г. – Американска агенция за международно развитие    

                (USAID), управление на общинската собственост. 

 

mailto:Y_Botev@yahoo.com
mailto:bc2009@abv.bg
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9. Специализирана квалификация: 

1993-2001 г. – Лицензиран оценител на недвижима собственост към Агенцията    

                          по приватизация в Р България; 

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

                          на територията от Министерство на земеделието и горите; 

2011-2020 г. – Експерт-оценител при петте процедури на МРРБ и НСОРБ за                           

връчване на Европейски Етикет за иновации и добро управление                          

на местно ниво. 

10. Езикова подготовка: 

- Руски език – добре; 

- Английски език – задоволително; 

- Немски език – слабо. 

11. Компютърна грамотност: задоволителна 

12. Научни степени и звания:  

 1980 г. - научен сътрудник по “Съвременни методи и техника, третиращи 

проблематиката на териториалното и селищното устройство (ТСУ)” в 

Комплексен научноизследователски и проектански институт по териториално 

устройство, градоустройство и архитектура (КНИПИТУГУА), гр.София, след 

спечелен национален конкурс; 

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

  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); 

от 2012 г. до 2022 г. – професор в катедра “Публична администрация” на 

Софийския университет (СУ) “Св. Климент Охридски” по шифър 3. “Социални, 
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стопански и правни науки“, професионално направление – шифър 3.7. 

“Администрация и управление“; гост-преподавател в Стопански факултет на СУ 

«Св. Климент Охридски» и Геодезически факултет (катедра «Земеустройство») 

на УАСГ. 

 

13. Професионална дейност: 

Период  Длъжност Професионална дейност 

1 2 3 

от 2020 г. гост-преподавател в Софийски 

университет ”Св.Климент 

Охридски”: катедра «Публична 

администрация» и катедра 

«Икономика и финанси»; 

Университет по архитектура, 

строителство и геодезия 
(УАСГ) катедра 

«Земеустройство» 

Устройство на територията (УТ) 

(Териториално и селищно устрой-

ство); Административно-

териториално устройство (АТУ); 

Планиране на развитието и 

устройство на територията 

(ПРУТ); Управление на 

собствеността (УС); Кадастър и 

имотен регистър др. 

2012-2020 г. Професор в катедра “Публична 

администрация” при СУ 

”Св.Климент Охридски” по 

професионално научно 

направление „Администрация и 

управление”;  

преподавател в ГГФ на СУ. 

Устройство на територията 

(Териториално и селищно устрой-

ство); Административно-

териториално устройство (АТУ); 

Регионално развитие (РР); 

Управление на проекти; 

Управление на собствеността (УС); 

Кадастър и др. 

1998-2012 г. Доцент в катедра “Публична 

администрация” при СУ 

”Св.Климент Охридски”; 

преподавател в ГГФ на СУ. 

Териториално и селищно устрой-

ство (Устройство на територията); 

Административно-териториално 

устройство (АТУ); Регионално 

развитие (РР); Управление на 

проекти; Кадастър и имотен 

регистър др. 

1997-1998 г. Началник на Главно управле-

ние “Поземлена собственост” в 

Министерство на земеделието, 

горите и аграрната реформа 

(самостоятелно юридическо 

лице) 

Възстановяване на собствеността 

върху земеделските земи и горите 

в Р. България;                         

Кадастър на извънселищни 

територии. 

1995-2001 г. Преподавател в Център по 

публична администрация-

гр.Сливен към Технически 

Териториално и селищно 

устройство; Административно-

териториално устройство; 
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университет-гр.Варна Регионално развитие; 

Административно обслужване. 

1993-1997 г. Зам.началник на отдел; Научен 

сътрудник в Национален 

център по териториално 

развитие и жилищна политика 

(НЦТРЖП) 

Административно-териториално 

устройство; Местна администра-

ция и местно самоуправление; 

Административно обслужване. 

1992-1993 г. Началник на отдел в НЦТРЖП; 

Научен сътрудник 

Административно-териториално 

устройство; Местна администра-

ция и местно самоуправление; 

Административно обслужване 

1990-1992 г. Ръководител на секция в отдел; 

Научен сътрудник в НЦТРЖП 

Административно обслужване на 

физически и юридически лица; 

Институционална структура на 

местните власти 

1985-1990 г. Ръководител на Национална 

междуотраслова координаци-

онна програма; Научен 

сътрудник в КНИПИТУГА 

Организация и дейност на техни-

ческите служби в Р. България; Те-

риториално и селищно устройство; 

Административно обслужване 

1980-1985 г.  Научен сътрудник в 

КНИПИТУГА 

Организация и дейност на техни-

ческите служби в административно 

териториалните единици на Р Бъл-

гария; Административно обслуж-

ване 

1979-1980 г. Проектант в Районна проек-

тантска организация в 

гр.Габрово 

Вертикално планиране и кадастър 

 

1972-1974 г. Военнослужащ в под.70760, 

гр.В. Търново 

Архитектурно-строителен техник 

 

14. Дейност в неправителствени и обществени 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;   
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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); 

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 в Р. България. 

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

(БК). 

 

15. Публикации: 

     15.1. По-важни научно-приложни разработки, които е ръководил: 

1. “Проучване на възможностите за използване на аеро- и космическата 

информация в проучванията за целите на ТСУ”-1980/81 г. 

2. “Поддържане в актуалност на работния проект на Системата за 

административно-техническо обслужване /АТО/”-1982/84 г. 

3. “Усъвършенстване на документите за Административно-техническо 

обслужване /АТО/”-1983 г. 

4. “Отраслова нормала за специфичните документи за АТО”-1983/84 г.  

5. “Методика за използване на аеро- и космическата информация в 

проучванията за нуждите на ТСУ”-1983/85г. 

6. “Информационна система за писмен операт на АТО на база персонален 

микрокомпютър”-1984/85 г. 

7. “Информационна система за правно-нормативната база на АТО” с 

приложение на персонален микрокомпютър”-1985/86 г. 

8. “Актуализация и усъвършенстване на САТО”-1985/86 г. 

9. “Информационна система за плановата обезпеченост на селищна система 

Ямбол”-1986 г. 

10. “Анализ на действащата нормативна уредба във връзка с АТО и 

предложения за промени”-1990 г. 

11. “АТО и съдебна практика”- 1990/91 г. 

12. “Анализ и оценка на институционното осигуряване на ТСУ”-1991 г. 

13. “Административно обслужване при жилищното строителство по 

стопански начин”-1991 г. 

14. “Основни положения и принципи за усъвършенстване и развитие на 

административното обслужване в Република България”-1992/93 г. 

http://www.itecbg.com/
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15. “Законопроект за изменение и допълнение на ЗАП”-1993 г. 

16. “Проект за наредба за административното обслужване в Република 

България”-1994/95 г. 

17. “Методика за категоризиране на АТЕ и ТЕ в Република България”-1996 

г. 

18. Въпросници от Съвета на Европа по проблемите на местната 

администрация и местното самоуправление – 1993/1997 г. 

19. Специализирани квалификационни курсове за служителите от 

публичната администрация – 1993/1997 г.; 

20. Методология за провеждане на наблюдение по метода „Таен клиент“,  

Институт по публична администрация, Сдружение БК, 2016 г.; 

21. Други. 

 

15.2. По-важни разработки, в които е участвал: 

1. “Работен проект на системата за административно-техническо 

обслужване /САТО/”- 1980/81 г. 

2. “Проект за функционално-пространствената организация на 

техническите служби в народните съвети”- 1981/82 г. 

3. “Единна информационна система за ТСУ”-1981/82 г. 

4. “Норматив за числеността на персонала на техническите служби в 

народните съвети”- 1983/84 г. 

5. “Норматив за необходим геодезически инструментариум на 

техническите служби при народните съвети”- 1984/85 г. 

6. “Тезаурус по строителство”- 1984/85 г. 

7. Програмните задачи по КП “САТО” за периода 1985/1990 г. , когато 

е бил и ръководител на комплексната програма. 

8. “Информационна система за кадровата обезпеченост на 

техническите служби в народните съвети на база персонален 

микрокомпютър”- 1987/88 г. 

9. “Поддържане в актуалност на САТО предвид промените в 

нормативната уредба”-1990 г. 

10.  “Проект за структурата на институциите по ТСУ”-1991г. 

11.  “Анализ и оценка на кадровото състояние на институциите по 

ТСУ”-1991 г. 

12.  “Наредба за правила и норми за застрояване в земеделските земи”-

1992 г. 

13.  “Наредба за локализация, организация и управление на приемателни 

центрове за бежанци”-1992 г. 

14.  “Проект за закон за административно-териториалното устройство на 

Република България”-1992/93 г. 

15.  “Примерен правилник за устройство и организация на дейността на 

общината”-1992/93 г. 

16.  “Функции, права и отговорности на местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с административно-териториалната 

реформа”-1993 г. 
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17.  “Стратегия за териториално развитие на Република България”-1994 

г. 

18. “Проект за закон за административно-териториалното устройство на 

Република България” (ЗАТУРБ) -1994/1995 г. 

19. “Проект за закон за местните избори”-1995 г. 

20.  “Проект за закон за местното самоуправление и местната 

администрация”-1995 г. 

21. “Проект за закон за устройството на територията”- 1995/96 г. 

22.  “Проект за закон за общинската собственост”-1995/96 г. 

23. “Проект за закон за държавната собственост”-1995/96 г. 

24.  “Проект за закон за местните данъци и такси”-1996 г. 

25.  Въпросници на Съвета на Европа по дейността на местните власти-

1993/97 г. 

26. Разработване на общински планове за развитие 2007/2013 г. - община 

Троян; община Велики Преслав и община Правец – 2007/2008 г.; 

27. „Анализ на състоянието и тенденциите за промени в обхвата на районите 

от нива 1, 2 и 3 в Република България в контекста на общата класификация 

на териториалните единици за статистически цели в Европейския съюз“ 

(Аналитичен доклад), МРРБ (идентификационен номер на поръчката: 08-13-071), 

2013 г. 

28. Разработване на общински план за развитие 2014/2020 г. - община 

Созопол – 2014 г. 

29. “Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Регионален 

план за развитие за период 2007-2013 г. на Югоизточен район и свързаните 

дейност“ (възложител МРР) – 2014 г. 

30.  Други. 

 

15.3. Научни публикации: 

1. “Изследване на селищната мрежа чрез космически методи за целите 

на териториалното устройство”; Автореферат на дисертация, София, ИКИ 

при БАН, 1989 г. 

2. “Космически изображения, приложими за изследване на селищната 

мрежа”; сп.”Техническа мисъл”, София, 1990 г., кн.4, стр.81-86. 

3. “Технически аспекти при изследване на селищната мрежа чрез 

космически изображения”; сп.”Техническа мисъл”, София, 1990 г., кн.5, 

стр.67-72. 

4. “Изследване на селищната мрежа чрез космически изображения в 

помощ на териториалното и селищното устройство”; сп.”Техническа 

мисъл”, София, 1991 г., кн.1` стр.27-30. 

5. “Административно-техническото обслужване – някои реалности и 

проблеми”; сп.”Геодезия, картография, земеустройство”, 1991 г., кн.2, 

стр.27-30. 

6. “Административно - териториалното деление на България” 

/исторически преглед/; сп.”Администрация”, бр.1/1993 г., стр.21-25.; 
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7.  “Административното обслужване – какво е и какво трябва да бъде в 

условията на пазарната икономика”, сп.”Администрация”, бр.2/1993 г., 

стр.13-15; 

8.  “Местна администрация – структура, функции и кадрова политика”; 

кн.”Местно самоуправление и местна администрация”, Ф-я “Янко Сакъзов”, 

1995 г., стр.31-39; 

9.  “General Principles for Automation of Information Services for 

Municipal Departments”; Annual Report by Northern Ireland Public Sector 

Enterprises Ltd. /NI-CO/, Sofia, 1995, p. Appendix “C”; 

10.  “Местни власти и контрол върху тяхната дейност”; кн.”Гражданинът 

и институцията”, Ф-я “Янко Сакъзов” и Ф-я “Фр.Еберт”, София, 1996 г., 

стр.55-63; 

11.  “Узаконяване на незаконни строежи”; Фондация за реформа в 

местното самоуправление, София, кн.4/1996 г., стр.5-6; 

12.  “Обществена оценка на териториално- и селищноустройствените 

програми и проекти”; кн.”Бургас-проблеми и решения”, Ф-я “Янко 

Сакъзов”, София, 1996 г., стр.33-45; 

13.  “Общинска администрация – статут, методи на управление, подбор, 

структуриране и мотивация на персонала, организационна култура”; 

кн.”Общината – основа на местното самоуправление”, изд. РААБЕ, София, 

1997 г., раздел “Ж”; 

14.  “Категоризиране на админстративно-териториалните и 

териториалните единици /АТЕ и ТЕ/”; сп.”Администрация”, бр.3/1997 г.; 

15.  “Админстративно обслужване”, кн. “Наръчник за новоизбрани 

кметове и общински съветници”, НСОРБ, 2000 г., стр.52-58; 

16. “Местните власти – фактор за успешно провеждане на регионалната 

политика и устройството на територията” в кн.”Алтернативи за България“, 

изд. ДИОС, София, 2002, стр.75-88;  

17. “Политиката по устройството на територията и нейните резултати “, 

Информационен бюлетин на НСОРБ, бр.21, София, м.ноември 2004; 

18. „Структура, правомощия и планиране на развитието на общините в 

Република България” в кн. ”Интегрираност на българските общини в 

информационното общество”, изд. Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”, Стопански факултет, София, 2010, стр.11-23 (http://research.uni-

sofia.bg/handle/10506/484); 

19. Други. 

 

15.4. Издадени книги: 

1. “Някои специфични термини по ТСУ. Нарушения, допускани при 

АТО, съдебна практика”, София, “Унискорп-Йоана А”, 1993 г. /книга в 

тираж 3000 броя/; 

2. “Справочник за устройство и организация на дейността на 

общината”, София, НЦТРЖП, 1993 г. /книга 2000/; 

3. “Справочник за административно-техническо обслужване” /САТО/, 

София, “ФорКом”, 1995 г. /книга в тираж 5000 броя/; 

http://research.uni-sofia.bg/handle/10506/484
http://research.uni-sofia.bg/handle/10506/484
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4. “Административно-териториално устройство на Р България”, София, 

ФорКом, 2000 г. /книга в тираж 2000 бр./; 

5. “Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване на 

квалификацията на кадрите в общинската администрация в Република 

България”, София, СУ «Св. Климент Охридски», 2001 г. (книга в тираж 1000 

бр.); 

6. ”Интегрираност на българските общини в информационното 

общество”, София, СУ «Св. Климент Охридски», 2010 г. (книга в тираж 500 

бр.); 

7. “Административно-териториално устройство на Република 

България”, София, СУ «Св. Климент Охридски», 2012 г.; 

8. “Политика на общината при управление на общинската недвижима 

собственост в Република България”София, СУ «Св. Климент Охридски», 

2012 / 2015 г.  

 

15.5. Научни разработки с практико-приложен характер, извършени 

под негово ръководство:  
 

1. “Основни положения и принципи за усъвършенстване и развитие на 

административното обслужване в Р България” – 1994 г.; 

2. “Проект за Наредба за административното обслужване”–1994г.; 

3. “Методика за категоризиране на Административно-териториалните 

и териториалните единици /АТЕ и ТЕ/ Р България”-1996/97 г. 

4. “Автоматизирана система за информационно обслужване на 

дейността на органите на общината”- 1999 г.; 

5. Информационно осигуряване и институционална структура за 

функциониране на ГИС за ОУП на гр.София и Столичната община - 

2003/2004 г. 

 6. Разработване на общински планове за развитие 2007/2013 г. - община 

Троян; община Велики Преслав и община Правец; 

7. Задачи и разработки по внедряването на ГИС на Общия устройствен 

план на София ("Project and application of geographic information system for 

the General spatial development plan of Sofia and Sofia                     

municipality"), 2003/2005; 

8. Анализ на правомощията и функциите на органите на общината при 

устройството на територията (2006 г.); 

9. Технология за работа на общината при устройството на територията и 

административно-техническото обслужване (2006 г.); 

10.  Проектиране на образци на документи за административно-

техническото обслужване (2007 г.); 

11.  Регионално развитие и устройство на територията - институционална 

структура и организация на дейността ("Regional development and spatial         

development – institutions and organization of the activity"), 2003/2004; 

12.  Проучване на модели за координация на деконцентрираните звена в 

страните членки на ЕС със сходно Административно-териториално        

устройство (АТУ), 2006; 
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13.  Research of the level of technical security and modern information 

technologies   in the secondary schools in Republic of Bulgaria and development 

of the e-education services market, 2003; 

14. "Technologies of the information society and 6
th

 frame program of 

European union", 2003/2004; 

15. "E-commerce and services – legislation and organization of activity", 2004; 

16. Модел за уеб-портал “Услуги от областната администрация в Р България 

за физически и юридически лица” – идеен проект (2005 г.); 

17. Повишаване разбирането и уменията за прилагането на Системата на 

делегираните бюджети (СДБ), МРРБ, 2008 г.; 

18. Проучване и анализ за използването на съвременни информационни и 

комуникационни технологии за по-добро управление в общините – 

капацитет, проблеми и препоръки”, МРРБ, 2008 г.; 

19. Анализ на състоянието и тенденциите за промени в обхвата на районите 

от нива 1, 2 и 3 в Република България в контекста на общата класификация 

на териториалните единици за статистически цели в Европейския съюз, МРР 

(идентификационен номер на поръчката 08-13-071), 2013 г.; 

   20. Разработване на методология за провеждане на проучване по метода 

„Таен клиент“, ИПА, 2016 г.; 

21.    Други (рецензент): 

21.1. “Справочник за всички, които проектират и строят в 

България”, ФорКом, София, 1997 г., (книга); 

    21.2. “Как да открием търговски обект?”, ФорКом, София, 1997 г., (книга). 

 

 15.6. Научни доклади: 

1. “Използване на аерокосмическите методи на изследване за 

разкриване на динамиката на развитие на населените места”; IV-ти 

Национален географски конгрес, Варна, 1981 г. 

2. “Картографски проучвания в териториалното и селищното 

устройство чрез използване на космическа информация”; Национална 

научно-техническа конференция по картография, София, 1982 г. 

3. “Възможности за подобряване на екологическата обоснованост на 

териториално- и селищноустройствените разработки чрез използване на 

дистанционна аеро- и космическа информация”; Национална теоретична 

конференция по опазване и възпроизводство на обкръжаващата среда, Сл. 

Бряг, 1982 г. 

4. “Изследване на населените места по космически изображения за 

нуждите на териториалното устройство”; Научна конференция по 

дистанционно изследване на Земята, Ловеч, 1983 г. 

5. “Тематично картографиране за нуждите на териториалното 

устройство чрез използване на аерокосмически изображения”; Национална 

конференция “КОСМОС`85”, Варна, 1985 г. 

6. „Местните власти – фактор за успешно провеждане на регионалната 

политика и устройството на територията”; Проект „Подпомагане на 

местните власти при реализация на регионалната политика”, Клуб 

„Отворено общество”, Ст. Загора, 2002 г. 
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7. „Обществено обсъждане на  устройствените схеми и планове”; 

Международна конференция „Европейският град – проблеми на 

управлението, градоустройство и финанси”, София/Сл. Бряг, 2006 г. 

8. „Политика по устройството на територията и пазар на недвижимата 

собственост в Р. България”; Международна конференция „Европейският 

град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”, София, 16-

18.09.2007 г. 

8. “Land policy and real-estate market in Bulgaria”; International conference 

“Which policies of planning and urban development in the context of 

sustainability? Transformations of the urban phenomenon, the built environment 

and the real estate market”, Athens, Greece, 16-17.05.2007. 

9. „Публично-частно партньорство (ПЧП) на местно ниво”; 

Международна конференция „Европейският град – градоустройство и 

архитектура, сигурност и финанси”, София, 16-17.09.2010 г. 

10. «Етика в местната власт», международен семинар «Добри практики 

при публично-частното партньорство на местно ниво», 14-15.10.2015 г., 

Гърция. 

11. “Публичност и прозрачност на местно ниво”, международен семинар 

по „Правомощия на местна власт“, 05-08.07 юли 2016 г., Халкидики, 

Гърция. 

12. „Планиране на развитието и устройството на територията на 

териториалните общности“, международен семинар по „Проблеми на 

местното самоуправление“, 14-16 април 2018 г., гр. Охрид, Република 

Северна Македония. 

13. „Европейски Етикет за иновации и добро управление на местно 

ниво“, международен семинар по „Добро управление на местно ниво“, 19-21 

май 2018 г., гр. Банско, Република България. 

14. “Rural Paths”, Planning and assistance services along cycle paths for 

diabetics and disabled people, project on Erasmus+ programme ”SPORT: GIVE-

A-CHANCE” (590518-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SNCESE), 29.08.2018 – 

03.09.2018, Spoleto, Italy. 

15. Други. 

 

15.7. Публикации във вестници: 

1. “Ще ни спести ли Системата за административно-техническо (САТО) 

време?”; в-к “Труд”, бр.111/1980 г. 

2. “Когато хората чакат земята си”; в-к “Земеделско знаме”, бр.85/1991 

г. 

3. “Административното обслужване – начин да се укрепи доверието 

към държавата”; в-к “Дебати”, бр.40/1992 г. 

4. Други. 

 

16. Преподавателска дейност: 

16.1. Учебни програми по специалността “Териториално и селищно 

устройство” ("Устройство на територията") и “Административно-териториално 
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устройство”, преподавани от 1994 г. до 2002 г. на студентите от специалност 

“Публична администрация” в Център по публична админстрация, гр. Сливен 

към Юридическия факултет на Техническия университет, гр. Варна за магистри 

- задължителна; 

16.2. Учебни програми в катедра “Публична администрация” при 

СУ”Св.Климент Охридски” като редовен доцент от 1998 г.:  

- за бакалаври: «Административно-териториално устройство» (АТУ) - 

задължителна; «Устройство на територията» (УТ) – избираема; 

- за магистри: «Устройство на територията» (УТ) – избираема; «Селищно 

планиране» (СП) – избираема; «Политики в общината и населеното място» - 

избираема. 

16.3. Учебни програми в Геолого-географски факултет при СУ 

„Св.Климент Охридски” от 2006 г.: 

- за бакалаври: «Устройство на територията и селищно планиране» (УТСП) - 

задължителна; «Управление на проекти» - задължителна; 

- за магистри: «Устройство на територията и селищно планиране» (УТСП) - 

задължителна; 

16.4. Учебна програма в Геодезически факултет на УАСГ от 2010 г. за 

бакалаври: «Институции и управление на собствеността» - задължителна 

учебна дисциплина в IV курс. 

16.5. Учебна програма «Планиране на развитието и устройство на 

територията» в Стопански факултет на СУ, МП «Фасилити мениджмънт», 

магистри, задължителна. 

16.6. Учебна програма «Управление на недвижимата собственост» в 

Стопански факултет (СФ) на СУ, МП «Фасилити мениджмънт», магистри, 

избираема. 

16.7. Учебна програма «Управление на собствеността в публичната сфера» 

в СФ на СУ, МП «Икономика и управление на публични ресурси»;  

16.8. Учебна програма «Планиране и развитие на териториалните 

общности и селските райони в Р. България (ПРТОСР) в НБУ, МП „Управление 

на проекти по фондове и програми на ЕС“; 

16.9. Квалификационни курсове и семинари, провеждани от Националната 

школа за квалификация на кадрите при НЦТР към МРРБ (1990-1998 г.), НСОРБ 

и Институт по публична администрации и европейска интеграция при МС; 

16.10. Обучения, провеждани от неправителствени организации (6 бр. 

организации); 

16.11. Други. 

 

17. Международни проекти: 

17.1. Ръководител на проект IB_JEP – 14347-1999 BG “Усъвършенстване на 

институционалната структура и повишаване квалификацията на кадрите от 

общинската администрация в Република България” по програма "Tempus" на 

Европейската комисия 2000/2003 г. 

17.2. Член на експертния колектив за провеждане на обучение в Р България по 

"Управление на общинската собственост" по задача на програма  LGI на USAID 

в  BG, 1999/2000 
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17.3. Ръководител на проект като партньор (ЦУАПУ) Euro Present 112 214 

“Transnational development and realization of presentation methods for training in 

tourism” по програма "Leonardo da Vinci" на ЕК 2000/2003 г. 

17.4. Ръководител на проект като партньор (ЦУАПУ) VICO-ECOM 112511 

"Virtual Corporate Learning about Electronic Commerce" на ЕК 2001/2003 

17.5. Ръководител на задача “Управление на общинската собственост” по проект 

REMDEP на BKHF 1997/1998 г. 

17.6. Ръководител на научни изследвания по задачи на Асоциация "EUROPA" 

(Франция): 

 -  "Обслужване на едно гише в Р. България", 2002 г.; 

 -  “Структура и правомощия на органите за поземлена регистрация и на 

собствеността върху недвижимите имоти в Европа”, 2003 г.; 

 - “Правомощия и функции на местните власти в Европа”, 2004 г. 

17.7. Проект „Повишаване на административния капацитет на общинските 

администрации в Созопол, Приморско и Царево за прилагане на ПЧП за местно 

развитие (бюджетна линия BG051PO002/08/1.4-02)” по програма ОПАК за 2009 

г.:  

- Проучване на опита в аналогични административни структури в две 

европейски страни с цел прилагане на доказани европейски практики за ПЧП, 

вкл. аутсорсинг – ръководител на колектива по изпълнението на обществената 

поръчка за Великобритания и Гърция. 

- Разработване и внедряване в съществуващите Интернет-страници на 

общините Созопол, Царево и Приморско на тематични раздели за ПЧП 

(многоезична версия). 

17.8. Project: "European Observatory of validation of non formal and informal Skills 

in the sector of landscape and urban planning and risk prevention"/ EU_OBSRVER 

2010/2011 (Project Number 167197-LLP-1-2009-1IT-KA1-KA1EQF), Partner from 

BG - Association ITEC, other partners from: I (Leader), ES, D, SL, RO, GR; 

17.9.  Project: “Green Skills in Motion” (EC Project Number: 2011-1-IT1-LEO02-

01618; National Project Number: LLP-LdV-PLM-11-IT-222); 

17.10. Project: „DOC-Digital Orientation Competences: continuation of my 

professional studies” (дог.№2015-1-ВG01-КА202-014326 с ЦРЧР) по програма 

ERASMUS + Programme (2017 / 2018), Ръководител (Координатор) на проекта с 

партньори от BG, I, UK, ES and RO. 

17.11. Project “Work Based Learning (WBL) nella formazione professionale (VET) 

per la ristorazione e l'hotel management” n° 2015-1-IT01-KA102-004350 on the 

ERASMUS + Programme (2016), Coordinator: IPSSART (Istituto Professionale di 

Stato per I Servizi alberghieri della Ristorazione e Turistici) Giancarlo De Carolis - 

Spoleto (Italy). 

17.12. Project “Work Based Learning (WBL) nella formazione professionale (VET) 

per l'accoglienza turistica e l'hotel management in Europa” n° 2016 -1-IT01-KA102-

005334 on the ERASMUS + Programme (2017), Coordinator: IPSSART (Istituto 

Professionale di Stato per I Servizi alberghieri della Ristorazione e Turistici) 

Giancarlo De Carolis - Spoleto (Italy). 

17.13. Project “Work Based Learning (WBL) process in European Vocational / 

Educational Training, through Better Social and Economic Strategic Outcome for 
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Youth Employability in the Tourism Sector” n° 2017 -1-IT01-KA102-005972 on the 

ERASMUS + Programme (2018), Coordinator: IPSSART (Istituto Professionale di 

Stato per I Servizi alberghieri della Ristorazione e Turistici) Giancarlo De Carolis - 

Spoleto (Italy). 

17.14. Project “EuPROSkills – WBL+ECVET+EPRO=European Professional Skills 

for Employability” n° 2018 -1-IT01-KA102-006476 on the ERASMUS + Programme 

(2019), Coordinator: IPSSART (Istituto Professionale di Stato per I Servizi 

alberghieri della Ristorazione e Turistici) Giancarlo De Carolis - Spoleto (Italy). 

      17.15. Project: "Innovating the WBL to increase employability in sustainable and 

accessible tourist 4.0 destinations WBL4SlowTour", Project n° 2019- 1-IT01-KA102-

007209" on the ERASMUS + Programme (2021), Coordinator: IPSSART (Istituto 

Professionale di Stato per I Servizi alberghieri della Ristorazione e Turistici) 

Giancarlo De Carolis - Spoleto (Italy). 

 17.16. Project ”SPORT: GIVE-A-CHANCE” (590518-EPP-1-2017-1-IT-SPO- 

 SNCESE), on the ERASMUS + Programme, 2018, Umbria Training Centre (UTC),     

 Italy. 

 17.17. Проект „Твоят глас сега”, проект по процедура BG16RFOP002-1.005    

 “Разработване на продуктови и производствени иновации“, експерт, 2019 г.; 

      17.18. Други. 

 

                  м. септември 2022 г. 

    


