
Биография 
 
1. Фамилно име:  

ГЕОРГИЕВА 
 

2. Първи имена:  
ВИОЛЕТА 
 

3.  Дата на раждане  
Посочете дата си на раждане (дд/ мм/ гггг):  08.07.1970 г.  
 

4. Адрес 
Гр. Видин 3700 
Жк. „Гео Милев“ бл.3 вх.В ап.8 ет.4 

 

5. Телефон(и) 
Мобилен телефон +359 88 885 8022 

 

6. Е- мейл(и) 
Е-мейл адрес: georgievavilli@abv.bg 

 
 

7. Националност:  
Българка 

 

8. Образование: 
Формално/ Официално образование 

 

Институция 
 [ от дата – до дата ] 

Получена степен(и) или диплома(и): 

Висш лесотехнически 
институт /1988 г. – 1994 г./ 

Инженер по механична технология на дървесината 

  
  

 
 
Неформално образование 
 

Институция 
[от дата – до дата ] 

Получена степен(и) или диплома(и): 

НСОРБ /02-04.07.2018 г./ Сертификат за завършен курс «Управление на водите» 
НСОРБ /2018 г./ Сертификат за завършен курс «Управление на отпадъците» 
Институт по публична 
администрация /ИПА/- 
17.12.2018 г. 

Удостоверение за завършен курс «Стратегии и политики за 
противодействие на рисковете в държавната администрация“ 

ИПА /21.12.2018 г./ Удостоверение за завършен курс „Публичните власти в 
електронна среда“ 

ИПА /05.11.2019 г./ Удостоверение за завършен курс „Звук и видео в Power point 
2010“ 

ИПА /04.12.2019 г./ Удостоверение за завършен курс „Презентационни умения“ 
ИПА /09.12.2019 г./ Удостоверение за завършен курс  „Управление на конфликти“ 



Световна банка /17-
18.02.2020 г./ 

Сертификат за участие в семинар «Изпълнение на 
Националната програма за подобряване качеството на 
атмосферния въздух на общинско ниво» 

 
 

9. Езикови умения: Посочете степента на владеене по скалата от 1 
до 5 ( 1- основно; 5- отлично) 

 

Език Четене Говорене Писане 
Английски 2 1 1 
Руски 5 4 3 
Сърбо-хърватски 5 4 1 
    
 
 
 

10 Други умения ( например компютърна грамотност и др.) 
 
Технически умения – работя с Microsoft Office, интернет; 
Организационни умения – лидерство в производствен екип над 50 човека; логистичен 
опит в организиране на обучения, семинари и мероприятия от всякакво естество; 
управление на дейности по малки проекти; 
Комуникационни умения – много добри, безупречна работа в екип. 
 

11  Настояща позиция 
Главен експерт „Екология, озеленяване и биоразнообразие“ в Община Видин 

 

12  Трудов стаж във фирмата 
4 месеца като Главен експерт „Екология, озеленяване и биоразнообразие“ и 23 години в 
Община Видин. 

 
 

13 Участие в развитието на стратегически документи 
 

Заглавие на документа Период на 
развитие 

Позиция в екипа 

„Програма за опазване на околната среда в Община 
Видин 2005-2009 г.“ 

06-09.2004 г. Член на екипа 

„Програма за опазване на околната среда в Община 
Видин 2016-2020 г.“ 

 Набиране и 
предоставяне на 
информация 

„Комплексна програма за намаляване нивата на 
замърсителите и достигане на установените норми в 
Район за оценка и управление на качеството на 
атмосферния въздух (КАВ) – Видин“ с период на 
действие 2004 г.-2010 г. 
 

 Набиране и 
предоставяне на 
информация 

„Програмата  за намаляване на    нивата на фини 
прахови частици(ФПЧ10) и достигане на установените 
норми за съдържанието им в атмосферния въздух в 
община Видин”. Период на действие 2011-2014 г. 
 

 Набиране и 
предоставяне на 
информация 

„Програма  за намаляване на  нивата на фини прахови 
частици(ФПЧ10) и достигане на установените норми 

 Набиране и 
предоставяне на 



за съдържанието им в атмосферния въздух в община 
Видин и План за действие към нея за периода 2015-
2020 г. ”.  
 

информация 

Програма за управление на отпадъците в Община Видин 
(1998 -2005 г.).  
 

 член 

Програма за управление на дейностите по отпадъците 
в Община Видин 2005-2009 г. 

 член 

“Програма за управление на  дейностите по 
отпадъците на Община Видин 2008–2013 г.”  
 

 Набиране и 
предоставяне на 
информация 

„Програма за управление на отпадъците 2017-2020 г.”  Набиране и 
предоставяне на 
информация 

 
 

14  Изследвания/ Проучвания 
Посочете участието си в различни научни изследвания,   проучвания,    докторски дисертации и 
дипломни работи от значение за региона. 

 

Заглавие на документа Период на 
развитие 

Позиция в екипа 

   
   

 
 

15 Участие в проекти 
 

Заглавие на проекта Период на 
изпълнение 

Позиция в 
екипа 

Проект  “Подкрепа за заетост” процедура  BG051PO001-1.1.11 ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ – бенефициент община Видин 
 

2013 г. наставник 

Проект „Еко кът Европа“ от конкурсна процедура 33.12-2013 на 
Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от 
етническите малцинства – бенефициент СОУ „Хр.Ботев“ с.Арчар, 
община Димово, област Видин 

2014 г. консултант 

Проект „Гражданите – активни участници за подобряване на 
качеството на въздуха, енергийната активност и използването на 
възобновяеми енергийни източници за отопление в преодоляване на 
енергийната бедност в община Видин“ по Оперативна програма 
„Добро управление“ - бенефициент  Сдружение „Асоциация на 
българските енергийни агенции АБЕА“. 

2019-2020 г. Експерт 2 

 
 

16  Професионален опит  
 



От дата – 
До дата 

Место-
положение 

Компания Позиция Описание 

10.03.20 – до 
момента 

Гр.Видин Община Видин Гл.експерт ЕОБ  

04.05.16 – 
10.03.20 

Гр.Видин Община Видин Гл.специалист 
ЕОБ 

 

09.07.2012 – 
31.07.2013 г. 

Гр.Видин „ФЦЦ 
конструксион – 
клон България“ 
КЧТ 

Граждански 
договор 

Изготвяне на месечни 
доклади отразяващи 
изпълнението на мерките от 
плана за екологичен 
мониторинг; съдействие при 
процедури по сдобиване с 
разрешителни и одобрения; 
участие в проверки касаещи 
околната среда. 

21.03.2008 – 
04.05.2016  

Гр.Видин Община Видин Гл.специалист 
„Озеленяване“ 

 

20.01.2000 – 
21.03.2008 

Гр.Видин Община Видин Ст.специалист 
„Озеленяване“ 

 

01.08.1996 – 
20.01.2000 

Гр.Видин Община Видин Специалист 
„Чистота и 
екология“ 

 

01.03.1996 – 
31.07.1996 

Гр.Видин „Бдин мебел“ 
ЕАД 

Технолог-
конструктор 

 

01.01.1996 – 
01.03.1996 

Гр.Видин „Бдин мебел“ 
ЕАД 

Н-к 
„Технологичен 
отдел“ 

 

01.03.1995 – 
01.01.1996 

Гр.Видин „Бдин мебел“ 
ЕАД 

Технолог  

     
 

 

17  Друга информация ( напр. Публикации) 


