
Биография 
 
1. Фамилно име:  

Лалова 
 

2. Първи имена:  
Габриела 
 

3.  Дата на раждане  
04.01.1975 г.  
 

4. Адрес 
гр.Кула 3800 
ул. „Христо Ботев“ 18 

 

5. Телефон(и) 
Мобилен личен телефон +359 88 6064481 

 

6. Е- мейл(и) 
Личен е-мейл адрес: gvlalova96@abv.bg 

 

7. Националност:  
Българка 

 

8. Образование: 
Формално/ Официално образование 

 

Институция 
 [ от дата – до дата ] 

Получена степен(и) или диплома(и): 

ПУ „Пайсии Хилендарски” 
01.10.1992 – 01.07.1997 г. 

Магистър Биология – растителни биотехнологии 

ПУ „Пайсии Хилендарски” 
01.10.1998 – 01.03.2000 г. 

следдипломна квалификация - Учител по биология 

  
 

Неформално образование 
 

Институция 
[от дата – до дата ] 

Получена степен(и) или диплома(и): 

Интернет-център към Читалище 
„Просвета” в гр.Кула 

Удостоверение №45/07.07.2003 г. 

МДААР Удостоверение №10288/14.08.2006 г. 
ESI  Center  Сертификат BGR070220785759/2007 г. 
Обединение „Модерно 
управление“ 

Сертификат №1769/18.07.2011 г. 

ЦПО при Фондация 
„Св.Георги“ 

Удостоверение №ДМ-13-20/24.04.2013 г.  

Обединение „Общински 
капаацитет-2013“ 

Сертификат №5/08.11.2013 г. 

Европейски институт по 
Публична администрация 

Certificate 

 
 



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

 

Език Четене Говорене Писане 
Английски 3 3 3 
Руски 3 4 4 
    

 
 

10 Други умения ( например компютърна грамотност и др.) 
Комуникационни умения – много добри, работа в екип. 
 

11  Настояща позиция 
Старши експерт „Регионално развитие, планиране и екология“ в Община Кула 
 

12  Трудов стаж във фирмата 
Ст.експерт Регионално развитие, планиране и екология в община Кула – 20 години 
трудов стаж в община Кула и заеманата длъжност 

 
 

13 Участие в развитието на стратегически документи 
 

Заглавие на документа Период на 
развитие 

Позиция в екипа 

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

06-09.2004 г. Член на екипа 

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

 Член на екипа 

Програма за управление на отпадъците на Община Кула 
(2005 – 2009 г.).  
 

 Член на екипа 

“Програма за управление на  дейностите по 
отпадъците на Община Кула 2010–2015 г.”  
 

 Член на екипа 

„Програма за управление на отпадъците 2016-2020 г.”  Член на екипа 
 
 

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 
 
Моля, посочете участие в изпълнението на проекти във вашата област. 
 

Заглавие на проекта Период на 
изпълнение 

Позиция в екипа 

„Изготвяне на работен проект за доизграждане на 
канализацията на град Кула – главни колектори и 
улични клонове, реконструкция и актуализация на 
водопроводната мрежа и изготвяне на идеен 

2009-2011 г. Ръководител 



проект за градска пречиствателна станция“ 
 

„Рекултивация общинско депо за неопасни 
отпадъци в ПИ № 257026, землище на гр.Кула, 
община Кула“ 

 

2012 г. Ръководител 

„Подобряване процеса на прилагане на политики и 
подготовка за разработване на стратегически 
документи на община Кула“ 

 

2012-2013 г. Ръководител 

 
 

16 Професионален опит  
Под това заглавие  запишете всяка проведена работа, като започнете с най- новата. 
 

От дата – До дата Местоположение Компания Позиция Описание 
18.02.1999 г. – до 
момента 

гр.Кула Община Кула ст.експерт 
Регионално 
развитие, 
планиране и 
екология 

Разработване 
на проекти по 
програми, 
финансирани 
от ЕС  и 
управление на 
дейностите по 
опазване на 
околната среда 

16.07.1996 – 18.02.1999 
г, 

гр.Кула „Кула Ринг” 
АД гр.Кула 

лаборант Лабораторни 
анализи на 
каучукови 
изделия 

 
 

17  Друга информация ( напр. Публикации) 
/ 
 


