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Дата и място на раждане:  10 ноември 1981 г., гр. Велинград, обл. Пазарджик 
 
Научна дейност: Лесоустройство и таксация, Ловно стопанство, Дивечовъдство, 
Рибовъдство 
 
Образование: 
2009 г.: Магистър по икономика, специалност Финанси,  ОКС „магистър“, Университет за 
национално и световно стопанство – София, България 
2007 г.: Магистър - инженер по горско стопанство, специализация Стопанисване на 
горите,  ОКС „магистър“, Лесотехнически университет – София, България 
2005 г.: Инженер по горско стопанство, специалност Горско стопанство, ОКС „бакалавър“, 
Лесотехнически университет – София, България 
2000 г.: Техник-лесовъд (III степен), специалност Горско и ловно стопанство, Техникум 
по горско стопанство «Христо Ботев» - гр. Велинград, България 
 
Специализации: 
2004 г.: 9-месечна специализация в “G&М Landscape services”, Nantucket, MA, USA   
 
Трудов стаж:  
2016 г. - понастоящем:  Преподавател по теория и практика по професионално 
направление 623 «Горско стопанство» в Национална професионална гимназия по горско 
стопанство «Христо Ботев» - гр. Велинград 
2012-2016 г.: Финансов контрольор, Община Велинград 
2009-2012 г.: Специалист по икономика, Община Велинград  
2007-2009 г.: Лесопроектант, „Пролес – инженеринг“ ООД 
 
Административни отговорности:  
2016 г. - понастоящем: Председател на Държавната изпитна комисия за придобиване на 
трета квалификационна степен за професия „техник-лесовъд“, Национална 
професионална гимназия по горско стопанство «Христо Ботев» - гр. Велинград 
 
Участие в експертни съвети и комисии: 
2018 г. - понастоящем: Член на авторския колектив за разработване на Националните 
изпитни и учебни програми в професионално направление 623 «Горско стопанство», 
Министерство на образованието и науката 
 
Преподавателска дейност:  
2016 г. - понастоящем: Преподавател по теория и практика по професионално 
направление 623 «Горско стопанство» в Национална професионална гимназия по горско 
стопанство «Христо Ботев» - гр. Велинград 
 
Учебна дейност: 
2016 г. - понастоящем: Научен ръководител на петима ученици при разработване на 
научни публикации за участие в Международни конференции 



 
Публикации: Участие в общо 4 статии. Списък на статиите през последните 5 години: 
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(Pinus nigra Arn.) в района на град Велинград. Сборник с доклади от Национална 
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биологичните ресурси“, София, 17-18 април 2008, стр. 47-54. 
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района на ДЛС Чепино, Северозападни Родопи. Сп. „Наука за гората“, 1-2, 39-54. 
https://naukazagorata.files.wordpress.com/2014/09/ng-1-2_2013_4.pdf 

Додев Й., Ив. Марков, Гр. Попов, Ф. Устабашиев (2017) Растеж и производителност на 
горите от източен габър (Carpinus orientalis Mill.) в Етрополска Стара планина. Сп. 
„Наука за гората“, 1, 17-38. 
https://naukazagorata.files.wordpress.com/2018/01/ng_1_2017-017-038.pdf 

Додев Й., Г. Попов, Ф. Устабашиев, Ив. Марков (2018) Устойчивост на издънковите 
церови гори в Северна България. Сборник с научни трудове от XXVII Международна 
научна конференция за млади учени, Благоевград, 14-15 юни 2018, стр. 100-106. 

 
Проекти: Участник като преподавател (ръководител група) в международен проект, 
финансиран по програма „Еразъм +“: 
 Проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на 

горите“, договор 2018-1-BG01-KA102-047029, финансиран по програма „Еразъм +“. 
Участници в проекта са 20 ученици на възраст 16-19 г., практиката с 
продължителност 4 седмици е проведена в Болоня, област Емилия-Романя, Италия 
през м. септември 2019 г. под ръководството на двама преподаватели от НПГГС 
«Христо Ботев» - гр. Велинград.  


