
Биография 
 
1. Фамилно име: 

КИРИЛОВА 
 

2. Първи имена: 
БОГДАНА  
 

3.  Дата на раждане  
26.06.1977 г. 
 

4. Адрес 
ул. „Дунавска“, № 6, гр. Видин, 3700 
 

5. Телефон(и) 
+359 885 761 034 
 

6. Е- мейл(и) 
b.kirilova@vidin.government.bg  
 

7. Националност:  
 Българска 

 

8. Образование: 
Формално/ Официално образование 

 

Институция 
 [ от дата – до дата ] 

Получена степен(и) или диплома(и): 

2003 – 2004 г. 
Химикотехнологичен и 
металургичен университет, гр. 
София;  

Европейска магистърска степен “Опазване на околната среда и 
устойчиво развитие” (завършена семестриално); 
 

2000 – 2002 г. 
Русенски университет  “Ангел 
Кънчев“, гр. Русе;  

Свидетелство за професионална квалификация „Учител“,  специалност 
 „Учителска правоспособност“; 
 

1996 – 2001 г. 
Русенски университет  “Ангел 
Кънчев“, гр. Русе;  
 

Образователно-квалификационна степен магистър по специалността 
„Техника и технологии за опазване на околната среда“ с професионална 
квалификация:  
машинен инженер; 

1991 – 1996 Г.  
Гимназия с преподаване на 
чужди езици, гр. Видин;  

Средно образование с профил: Чуждоезиково обучение – френски език; 

 
 
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 
Френски език 5 4 4 
Руски език 3 3 3 
Сръбски език 3 2 1 
    

 
 
 

10 Други умения ( например компютърна грамотност и др.) 
- Умение за работа в екип и поддържане на позитивни отношения с членовете на екипа, 
- добри комуникативни умения,  
- Умение за организиране и приоритизиране на поставените цели и задачи,  
- Умение за координиране на дейностите между страните, в рамките на поставените задачи,  
- Работа с приложенията на Microsoft office,  
- Интернет, 
- Електронна поща и копирна техника;  
- Сертификат за компютърни умения (ITcard - triple pack MS) 
- Свидетелство за управление на МПС – категория „В“ 

 

11  Настояща позиция 
Областна администрация Видин 
Главен експерт в отдел „Регионално развитие, управление на проекти и планиране“, Дирекция АКРРДС,  

 
 

12  Трудов стаж във фирмата 
18 год. 
 

13 Участие в развитието на стратегически документи 
 

Заглавие на документа Период на 
развитие

Позиция в 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 

   
   
   
   
 

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



От дата – До 
дата 

Место 
положение 

Компания Позиция Описание 

 май 2008 – 
до момента  

 

Гр. Видин Областна 
администрация 
Видин 

Главен експерт в 
отдел „Регионално 
развитие, 
управление на 
проекти и 
планиране“, 
Дирекция 
АКРРДС 

Участие в Експертен 
екологичен съвет към 
РИОСВ – Монтана при 
разглеждане на 
Доклади по ОВОС, ЕО 
и/или ОС. Участие в 
комисии към РИОСВ – 
Монтана относно 
обявяване или промяна 
на защитени територии 
и защитени зони, 
разпределяне квоти за 
билки от лечебни 
растения под специален 
режим на опазване и 
ползване и др.; 
Осъществяване контрол 
на техническото и 
експлоатационното 
състояние и 
готовността за 
безопасна експлоатация 
на язовири, обекти за 
предпазване от 
вредното въздействие 
на водите и други 
хидротехнически 
обекти и съоръжения; 
Участие в комисии за 
проверка 
проводимостта на 
речните легла; Участие 
в разработването, 
организирането и 
координиране 
изпълнението на 
стратегии, планове, 
програми и проекти на 
територията на 
областта в съответствие 
с правомощията на 
областния управител и 
др. 
 



април 2005 – 
май 2008 г. 

Гр. Видин Областна 
администрация 
Видин 

Старши експерт в 
отдел „Регионален 
план за развитие“, 
Дирекция 
„Техническо 
съдействие, 
координация и 
управление на 
регионални 
програми и 
планове“ 

Разработване, 
съгласуване и 
актуализация на 
регионалния план за 
развитие; подпомагане 
дейността и 
изпълняване функциите 
на секретариат на 
Регионалния съвет за 
развитие; подпомагане 
областите и общините 
на територията на 
района за планиране 
при разработването на 
областните стратегии и 
общинските планове за 
развитие, и др. 

септември 
2002 – април 
2005 г. 

Гр. Видин Областна 
администрация 
Видин 

Младши експерт в 
отдел 
„Координация и 
административен 
контрол“, 
Дирекция 
АКРРДС 

Осъществяване контрол 
по законосъобразност 
на решенията на 
общинските съвети; 
Работа по сигнали и 
жалби в сферата на 
опазване на околната 
среда, земеделие, 
социално подпомагане 
и др.; Участие в 
комисии и съвети; 
Участие в дейности, 
свързани с 
организационно-
техническата 
подготовка за изборите; 
Координация и 
подпомагане дейността 
на териториалните 
звена на органите на 
изпълнителната власт; 
Изготвяне на писма, 
доклади, справки и др. 

     
 

 

17  Друга информация ( напр. Публикации) 
Тук можете да назовете всяка друга информация, която според Вас е свързана с: публикации, 
презентации, конференции, почести и награди, членство в професионални организации, лица за контакти 
за семейно положение или рецензенти ( име, длъжност, адрес за връзка) напр.: 


