
Биография 
 
1. Фамилно име: Петков 

 

2. Първи имена: Владимир 
 

3.  Дата на раждане: 10.02.1968 
 

4. Адрес: гр. Видин, ул. „Владикина“45 
 

5. Телефон(и): +359 877158098 – служебен и +359 876829944 - личен  
 

6. Е- мейл(и): floramix@abv.bg - личен 
 

7. Националност: Българин 
 

8. Образование: 
Формално/ Официално образование 

 

Институция 
 [ от дата – до дата ] 

Получена степен(и) или диплома(и): 

Лесотехнически 
Университет – София 
10.1989 – 11.2010 

магистър ландшафтна архитектура 

  
  

 
 
Неформално образование 
 

Институция 
[от дата – до дата ] 

Получена степен(и) или диплома(и): 

  
  

 
 

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

 

Език Четене Говорене Писане 
Руски 5 4 3 
Английски 1 1 1 
Сръбски 5 4 1 
    

 
 

10 Други умения ( например компютърна грамотност и др.): Работа с 
Уърд, Ексел, Фотошоп и Аутокад. 

 
 
 



11  Настояща позиция: Община Видин, гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2 - младши 
експерт „Техническа инфраструктура и благоустрояване“ 

 

12  Трудов стаж във фирмата: три години 
 
 

13 Участие в развитието на стратегически документи 
 

Заглавие на документа Период на 
развитие 

Позиция в екипа 

   
   
   
   

 
 

14  Изследвания/ Проучвания 
 

Заглавие на документа Период на 
развитие 

Позиция в екипа 

   
   
   
   

 
 

15 Участие в проекти 
 
 

Заглавие на проекта Период на 
изпълнение 

Позиция в екипа 

   
   
   
   
 

16  Професионален опит  
От дата – До дата Местоположение Компания Позиция Описание 
05.2012 – 08.2013 Гр. Видин „ЮКА” 

ООД - 
Ихтиман 

Технически 
ръководител 

Технически 
контрол в 
реализирането и 
поддържането на 
елементите от 
ландшафтния 
проект към 
инфраструктурен 
обект „Дунав 
мост 2“ край 
Видин – 
Калафат. 



11.2016 – 08.2017  Община 
Видин 

Ландшафтен 
архитект по 
ПМС 66 

Участва в 
дейността по 
изграждането, 
поддържането и 
опазването на 
зелената система 
на общината. 

08.2017 –  Община 
Видин 

Младши експерт 
„Техническа 
инфраструктура 
и 
благоустрояване“ 

Участва в 
дейността по 
изпълнение на 
политиката на 
общинската 
администрация в 
областта на 
техническата 
инфраструктура, 
благоустрояване, 
поддържането и 
опазването на 
зелената система 
на общината и 
реда и начина на 
отглеждане на 
селскостопански 
животни. 
Извършва 
инвеститорски 
контрол на 
договори. 

 
 

17  Друга информация ( напр. Публикации) 
/ 
 


