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ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ  НА  

АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ВАЛЕНТИН  ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ 

Адрес   УЛ. ЛЕПЕНЕЦ, № 26 А, ГР. СОФИЯ, П.К. 1517 

Телефон  02 4830204 ,  моб. 0887996214 

Факс   

E-mail  lazarov@namcb-org.bg 

 

Националност  българин 
 

Дата на раждане  31  ЯНУАРИ  1963 Г. 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   МАЙ 2006  - МАРТ 2012 

• Име и адрес на работодателя  Столична община, ул. Московска № 33 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Координация и контрол на административните структури  към  Столична община и 
административен контрол на обществените поръчки с възложител Столична община 

• Заемана длъжност  Началник на отдел 

• Основни дейности и отговорности  Планира, организира и контролира за цялостно изпълнение на административния процес 

• Дати (от-до)  01 януари 2005 – 15 ноември 2005 

• Име и адрес на работодателя  Столична община – район Връбница 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Административно обслужване на физически и юридически лица 

• Заемана длъжност  Началник на отдел 

• Основни дейности и отговорности  Планира и организира дейностите свързани с административното обслужване 

• Дати (от-до)  01 ноември 2003 – 31 декември 2004 

• Име и адрес на работодателя  Висше училище по библиотекознание и информационни технологии 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Подготовка и изпълнение на проекти по програма „ФАР” на Европейския съюз 

• Заемана длъжност  Ръководител на проекти 

• Основни дейности и отговорности  Планира и изработва програми и проекти за кандидатстване по програма „ФАР” 

• Дати (от-до)  04 юни 2000 – 10 октомври 2003  

• Име и адрес на работодателя  Агенция за държавни вземания  –  Министерство на финансите 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Стопанисване, оценка и продажба на движими и недвижими вещи, отнети в полза на 
държавата или придобити в производство по несъстоятелност 

• Заемана длъжност  Началник на отдел 

• Основни дейности и отговорности  Планира, организира и контролира цялостния процес на придобиване и продажба 

• Дати (от-до)  май 1996 – юни 1999  

• Име и адрес на работодателя  Държавен фонд „Земеделие” към Министерство на земеделието 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Оценка на инвестиционни проекти, предложени за финансиране от ДФ „Земеделие” 

• Заемана длъжност  Ръководител сектор 

• Основни дейности и отговорности  Проучване, анализ и оценка на инвестиционни проекти в сферата на земеделието 
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• Дати (от-до)  1994 – 1996 

• Име и адрес на работодателя  „Електронинвест инженеринг” ЕООД , дъщерна фирма на „МЕТАЛХИМ ХОЛДИНГ” ЕАД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Инженерингова дейност 

• Заемана длъжност  Управител 

• Основни дейности и отговорности  Организира и ръководи дейността на държавната фирма 

• Дати (от-до)  1991 – 1994 

• Име и адрес на работодателя  „Дени-консулт” ООД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Разработване на инвестиционни проекти и оценки на движимо и недвижимо имущество 

• Заемана длъжност  Експерт и консултант 
• Основни дейности и отговорности  Проучване и оценка на машини, съоръжение и цели предприятия –инвестиционни проекти 

   

   

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2005 –  2007 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет за национално и световно стопанство – София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Счетоводство и контрол 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Икономист 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър 

• Дати (от-до)     2008 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Нов български университет - София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Управление на администрацията 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Специализация 

• Дати (от-до)  2001 – 2003 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет за национално и световно стопанство – София 

Институт за следдипломна квалификация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Право 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Юрист 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Специализация 

• Дати (от-до)  1982 – 1987 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Технически университет  – София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Радио и телевизионна техника 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Инженер 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ 
или диплома. 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  английски 

• Четене  Основно 

• Писане  Основно 

• Разговор  Основно 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  
екипната работа са от съществено 

значение (например в културата и 
спорта) и др. 

 Председател на Съвета на съдебните заседатели към Софийски Районен Съд за периода 

2006 – 2009 г. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 Председател на комисия за приемане и управление на даренията, направени в полза  

на Столична община за периода 2007 – 2009 г., 
Член на комисията за противодействие на корупцията, сигнали и жалби на гражданите 

към  Столична община за периода 2006 – 2009 г., 
Председател на УС на Националната асоциация на общинските служители в България от 
създаването през 2005 г. до момента 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Работа с персонален компютър 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 Обучител по програма „Лидерство и етика в местната власт” на Съвета на Европа 

Редактор и автор на икономически анализи и коментари 

Лектор  към  Националната асоциация на общинските служители в България 

Обучител към Института по публична администрация и европейска интеграция 

 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 Обучения в България, Холандия и Белгия  за подготовка и управление на проекти по 
програми на Европейския съюз 
Координатор за Столична община по проект на Програма МАТРА на Правителството на 
Кралство Нидерландия за Интегритет на местната власт /2007 – 2009/ 

Координатор за България на проектите  ITER,  ICEBERG,  WiCAN, финансирани от ЕК и 
изпълнявани от Националната асоциация на общинските служители в България 

Ръководител на проект Интегрирана услуга за предприемачи в България, финансиран от 
Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

Експерт – регионална политика на ЕС и Структурни фондове, удостоверение от ИПАЕИ 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Да 

 


