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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Елена Руменова Тодорова 
 

  

 България, София, 1619, бул. Цар Борис III № 267  

   0883421087        

  elenatyukenova@yahoo.com 

  linkedin.com/in/elena-todorova-129b70198 
 

Пол Жена | Дата на раждане 13/05/1987 г.  | Националност българска  

 

 
 

ТРУДОВ СТАЖ   

12.2022 – понастоящем Еколог 
 Института за гората - БАН 
 ▪ Научно-изслеователска работа 

▪ Събиране и обработка на данни 

▪ ГИС анализи 

▪ Теренна работа 

▪ Работа по проекти 
 

 ▪ Вид на дейността или сферата на работа:  Научно-изследователска 
 

09.2020 – 11.2022 Ръководител проекти 

„Географика ООД“,  https://geographica.bg/ 

▪ Административно и експертно управление на проекти; 

▪ Създаване на методика за изпълнение на възложените задачи; 

▪ Разпределение на задачи и отговорности на екипа и контрол над тяхното изпълнение; 

▪ Обучение на експертите в екипа; 

▪ Обобщение на работата на експертите, редакция, преглед и представяне на  
клиента/възложителя; 

▪ Презентиране и отчитане на работата пред клиента/възложителя; 

▪ Изготвяне на графици за работа; 

▪ Организация и участие в работни срещи и събития; 

▪ Разработване на технически и финансови проекти; 

▪ Организация на работния процес; 

▪ Комуникация с всички заинтересовани страни 
 

Вид на дейността или сферата на работа:  Управление на проекти за контрол и валидиране; 
географски информационни системи; набиране и обработка на теренни данни за целите а 
управлението на риска от наводнения; биоразнообразие 

 

05.2012 – 09.2020 

 
Експерт програми и проекти 

„Географика ООД“,  https://geographica.bg/ 

▪ Координация на проекти; 

▪ Разработване на социално-икономически анализи; 

▪ Експертно участие в разработване на оценки на стратегически документи; 

▪ Изнасяне на обучения за мониторинг и отчитане на стратегически документи; 

▪ Изготвяне на документация за участие в обществени поръчки и проекти, финансирани от 
европейските фондове; 

▪ Разработване на технически оферти и проектни предложения; 

▪ Изготвяне на графици и доклади; 

▪ Организиране на публични събития; 

▪ Комуникация (външна и вътрешна), организация и координация 
 

Вид на дейността или сферата на работа Регионално и градско развитие, стратегическо 
планиране, биоразнообразие, географски информационни системи  
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 
 

 

 
 
 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ   

 

 
 

 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

02.2015 – 03.2020 Доктор по Икономическа и социална география  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

▪ Научно-изследователска дейност, участие в конференции и обучения, разработване и 
представяне на статии, изнасяне на лекции по Геомаркетинг и Пространствено моделиране 

2010 – 2011 Магистър Планиране и управление на териториални системи  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

▪ Регионално развитие, планиране, ГИС, управление на проекти 

2006 – 2011 Бакалавър Регионално развитие и политика 
 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

▪ Географика, Икономика, ГИС; Статистика, Кадастър, Право 

Майчин език Български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 
устно изложение   

Английски език C2 C2 C2 C2 C2 

 Езикова гимназия Пловдив 

Въведете език B1 B1 B1 B1 B1 

 Сертификат 094, B1, B2, C1 

 Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

Професионални умения и 
компетенции 

▪ Биоразнообразие и екосистемни услуги 

▪ Разработване на социално-икономически и демографски анализи (участие в проекти за 
разработване на Общински планове за развитие и интегрирани планове за градско развитие); 

▪ Добро познаване на източниците на информация за градското и регионално развитие 
(разработен дисертационен труд по темата); 

▪ Умения за обработка и анализ на статистическа информация (добри познания в ексел) 

▪ Географски информационни системи (обработка, визуализация на пространствена 
информация, изготвяне на картни материали); 

  

Компютърни умения и 
компетенции 

MS Office; 

▪ ArcGIS, QGIS, Global Mapper 
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Публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти 

 

 

 

 

Dimitrov St., E. Todorova, THE SPATIAL “RESPONSE” OF THE TRANSITION: THE CASE OF 
BULGARIA, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2015 5-7 JUNE 2015 
SKOPJE, REPUBLIC OF MACEDONIA, 2015, стр.451-456, 
doi:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2015.57 

 

Тодорова, Е., Ст. Димитров,  Социално-икономически аспекти на висшето образование в 
България,  ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО, изд.  39 (2018) 58-63 

 

Участие на заинтересованите страни в стратегическото планиране в България, Конференция 
на Геолого-географския факултет на СУ „СВ. Климент Охридски“, Созопол, 2014 г. 

 

 
 
Technical assistance to conduct Quality control and accuracy assessment of the Digital Terrain Model 
(DTM), Digital Surface Model (DSM), Orthophoto maps and cross sections, bridges, ground control 
points and other measurements, Възложител: Световната банка,  09.11.2020 – понастоящем, 
координатор проект 
 
Разработване, наблюдение и оценка на стратегически средносрочни документи на община 
Бургас, Възложител: община Бургас 02.10.2020 –понастоящем, експерт социално-
икономически анализи и оценки 
 
Договор № 3723/09.04.2019 г. “Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и 
проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване 
съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците”, 
09.04.2019 г. – понастоящем, Възложител: ИАОС, Координатор проект 
 
«Изпълняване на изискванията на ГИС данни за нуждите на бъдещата ТОЛ система», 
19.10.2018-29.12.2018, Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“, Координатор на проекта, 
ГИС експерт 
 
Изготвяне на междинна оценка на общинския план за развитие (ОПР) на община Смолян за 
периода 2014-2020 г., 01.10.2018 г.- 31.10.2018 г., Възложител: община Смолян. Експерт 
регионално развитие;  
 
Изготвяне на предварителна оценка на Договора за партньорство на Република България, 
очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г. с 
възложител Администрация на Министерски съвет (2013), координатор проект 
 
Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна, 
финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013 г.) с Възложител 
Община Варна (2013), координатор проект 
 
Разработване на Общински план за развитие на Община Добричка за 2014-2020 година (2013), 
координатор проект експерт 
 
Стратегическо планиране за управление на резерват „Бяла крава“ по проект: „Устройство и 
управление на резерват „Бяла крава“ и поддържани резервати „Хайдушки чукар“ и „Савчов 
чаир“, 30.07.2013-30.12.2013, Координатор проект 
 
„Инвентаризация на абиотичните компоненти за целите на Плана за управление на ПП 
„Българка”26.01.2012-12.07.2013, Възложител ПП „Българка“, координатор проект 
 
Предварителна оценка на Националната програма за развитие: България 2020» по проект № 
0036-ЦКЗ-3.2.“Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни 
стратегически документи на Република България”, финансиран по Оперативна програма 
„Техническа помощ” (ОПТП)” с възложител Администрация на Министерски съвет (2011-2012 
г.), координатор проект 
 
Изготвяне на междинни оценки на Областните стратегии за развитие на Областите: Плевен, 
Велико Търново, Варна, Пазарджик, Добрич, Хасково (2010-2011), координатор проект, експерт 
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Допълнителна квалификация 

 

 

• Certificate in Data Spatial Science by ESRI, 2022 

• Certificate in Cartography by ESRI, 2021 

• Introduction to Metrics for Smart Cities by IEEX чрез платформата Edx, 2015; 

• Future Cities by EtH Zurich  чрез платформата Edx, 2015 


