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Вид и степен на завършено висше образование

Наименование на
висшето училище

Номер и дата
на издаване на
диплома или
удостоверение
за признаване

Образователно-
квалификационна

степен
Специалност

Национална
Спортна
Академия “Васил
Левски”-
гр.София

Академична
справка от
НСА
486/28.07.2021

Професионално
направление:
7.6 Спорт,
Докторска
програма:
„Теория и
методология на
спортната наука“

Тема:
Превенция на риска от нараняване на
атлети чрез внедряване на иновации и
регулаторни стандарти в
управлението на спортни терени
Докторант Катедра: „Футбол и Тенис

Лесотехнически
университет –
гр.София

Диплом с рег.
номер:ЛТУ
11970 от 2002г

Магистърска
степен по
Ландшафтна
архитектура

Ландшафтна архитектура
Дипломант катедра: „Строеж и
поддържане на зелени площи”
Факултет: Екология и Ландшафтна
архитектура ”
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИЯ

Тема/наименование Период и Получени дип
на квалификацион- място на ломи, сертифи-
ната програма провеждане кати и удосто-

и курс верения

Професионална квалификация
специалност: “Бизнес
Администрация”

Септ.2010 /Юни 2012
Национален център за
професионално обучение в
системата на Българската
търговско промишлена палата
БТПП - гр.София

Свидетелство за
Професионална
квалификация специалност
“Бизнес Администрация” по
професия “Офис мениджър”
Серия К-11, Номер: 014778/
Рег.Н. 00010/02.04.2012

Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с
придобиване на образователно-квалификационна степен.

2008 г: Системи за управление на качеството - ISO 9001
Обективна рамка за управление на бизнес процеси, даващи доверие на клиентите, за
доставчне на качествени продукти и услуги на време, всеки път.

2009 г: Управление на околната среда - ISO 14000
Следи изискванията за системи за управление на околната среда, утвърждава глобалното
значение за организации, желаещи да работят по екологично устойчив начин.

2009 г: Системи за управление на здраве и безопасност -BS OHSAS 18001
Международно призната спецификация за оценка на професионално здраве и системи за
управление на безопасността ,предоставяне на ясна рамка за бизнеса. Идентифициране и
контрол на рисковете за здравето и безопасността.

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
Посочете кои софтуерни продукти ползвате.

.....................................................................................................................................................................

IBM SPSS Statistics, Autodesk Autocad Suite, WordPress;
Adobe Creative Suite: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw;
Internet MS Office Package: (Word, Excel, Access, Power Point);
Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista Database Systems: Internet;

.....................................................................................................................................................................

https://www.ibm.com/products/spss-statistics
https://www.ibm.com/products/spss-statistics
https://www.autodesk.com/
http://www.slavkova.com/page.php?n=4231&SiteID=81
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ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Посочете Вашата самооценка за степента на писмено и говоримо владеене на съответния чужд
език, като използвате 5-степенната скала, при която „5” е най-високата степен. Ако притежавате
сертификати и удостоверения за подготовка по съответния език, отбележете ги в последната
колона.

Чужди Писмено Говоримо Дипломи,
езици сертификати,

удостоверения

Английски език 5 5

Академична справка
Национална Спортна

Академия
486/28.07.2021

*
Диплома за

Магистърска степен
по Ландшафтна
архитектура с рег.

номер: ЛТУ 11970 от
2002г
*

Диплом от средно
образование профил

Математика с
разширено изучаване
на Английски език

серия А-95 с
рег.Н.3019/29.06.1995

Руски език 5 5

Диплом от средно
образование профил

Математика с
разширено изучаване
на Английски език

серия А-95 с
рег.Н.3019/29.06.1995
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ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, в която
работите или сте били на работа. Посочват се и трудови ангажименти, като свободна професия и
самонает.

Организации, Период Наименование Основни
в които сте на заеманите дейности и
работили длъжности отговорности

НАЦИОНАЛНА
СПОРТНА
АКАДЕМИЯ

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

www.nsa.bg

10.2021
-
до сега

Хоноруван
преподавател
факултет:
СПОРТ
катедра:
„Футбол и
Тенис

Представя опции за управление на
спортни терени и съоръжения, достъпни за
местните власти, за да помогнат приемането на
стратегически подход към инвестициите в
младежта и спорта, за постигане на желаните
местни резултати по финансово устойчив
начин.

Наред с извършването на ефективни
инвестиции в капиталови проекти,
осигуряването на добро качество, достъпни
спортни и развлекателни съоръжения е важно
за активизиране на повече млади хора и
справяне с многостранни проблеми като
образователни постижения, затлъстяване и
социална изолация.

Имайки това предвид, за местните власти
е жизненоважно да изберат най-подходящия
модел за управление на съоръженията и да
гарантират, че той се доставя по възможно най-
добрия начин.

ИЗЛЕДЕДОВАТЕЛСКИ
ИНСТИТУТ ПО
СПОРТНИ
ТЕРЕНИ

“ПОЙНТ СЪРФЕЙС”

www.pointsurface.com

10.2021
-
до сега

Управител
и водещ
експерт
изследовател
спортни
повърхности,
терени и
съоръжения

В Изследователски институт за спортни
терени Пойнт Сърфейс се провеждат научни
изследвания в множество направления на
спортните повърхности, терени и съоръжения,
сред които мениджмънт и монитoринг чрез
изкуствен интелект и адаптиращи се софтуерни
системи.

Основната ни мисия е осъществяване на
авангардни научни изследвания в областта, да
подпомaга създаването на бъдещо поколение от
специалисти в България, да привлича и запазва
водещи учени и студенти, да съветва
правителството по политики, отнасящи се до
спортните терени и съоръжения.

Ръководи дейностите на ИИСТ по
осъществяване на националните политика за
младежта и спорта, чрез изготвянето на проекти
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на нормативни, стратегически и програмни
документи, експертни становища, ръководи
процеса по организиране и координиране на
дейности в изпълнение на държавните
политики.

Откриването на ИИСТ Пойнт Сърфейс
насърчи работата по научноизследователски
проекти в областта на младежта и спорта, в т.ч.
и проекти с чуждестранни партньори, повиши
обемът и качеството на научните разработки,
създават се нови научни знания и приложими
научни продукти. В него се обучават
докторанти и подготвят млади учени в областта
на спортните терени и интердисциплинарните
изследвания.

ПРОЕКТАНТСКО
БЮРО

ЕООД

“КОТА НУЛА”

www.kab.bg/beuro/кота-
нула-еоод/

05.03.
2008
-
28.09.
2021

Управител
и отговорен
ландшафтен
архитект на
проектантско
бюро с
РЕГ. № В
КАБ
00069

Менажира целия процес на
инвестиционното проектиране в
проектантското бюро и инжинерния екип за
стоителство и реконстукция и поддръжка в
“зеленото” строителство.

Специализирани в архитектурното
проектиране, изпълнение на спортни терени и
съоръжения на естествена и изкуствена
настилка, обекти и управление на
инвестиционни проекти и бизнес
дейности, планиране на удобна за свободното
време околна среда и екологичното планиране,
стратегическо планиране и икономическото
развитие.

Поддържа високо качество и креативни
решения в целия инвестиционен процес в
планирането на обществени пространства:
площади, паркове, улици и спортни
терени, игрови зони и комплекси. Предоставя
консултантски услуги. Разработва и внедрява
технологии и техники на употреба на
нововъведенията в модерната обработка
и експлоатация на обществени зелени
площи. Експертни съвети.

ДЗЗД

“ОРГАНИК
СЪЛЮШЪНС ”

03.02.
2013г
-
2017

Управител
и водещ
експерт
спортни
повърхности,
терени и

Менажира целия инжинеринг процес на
за стоителство и реконстукция и поддръжка в
спортни терени. Компанията разработва и
внедрява технологии и техники на употреба на
нововъведенията в модерната обработка на
спортни терени.
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www.organicsols.com съоръжения Експертни съвети. Регенерация и

поддържане на спортни треви. Спортни тревни
чимове. Машини и оборудване за спортове на
трева.

ДЗЗД

“СПОРТНИ ТЕРЕНИ ”

www.sportsgrounds.com

12.04.
2012г
-
2017

Управител
и водещ
експерт
спортни
повърхности,
терени и
съоръжения

Менажира целия инжинеринг процес на за
стоителство и реконстукция и поддръжка в
спортни терени. От създаването си
консорциума поддържа високо качество и
креативни решения в целия инвестиционен
процес в планирането на спортни терени,
игрови зони и комплекси .

Предоставя консултантски услуги,
Изготвя програми за натоварване на
терена ,анализ и разработка на месечни поливни
норми ,програми за торене и тн.

ЕООД

“ЕВЪРГРИЙН”

www.evergreeners.com

09.06.
2005
-
2018

Управител
и водещ
експерт
“Зелено
строителство”

Менажира инвестиционното проектиране
и процеса на строителство в благоустрояване и
озеленяване, вкл улици и алеи.

Специализирани в строителството и
поддържането общестени площи и терени за
ползване през свбодното време, тематични
спортни паркове: стени за катерене,
скейтпаркове, пъмп трак; детски площадки за
различни възрастови групо с различни
съоръжения ; гео укрепителни системи,
стабилизиращи системи за откоси, екрани и
бариери срещу падащи камъни, доставка на
материли и съоръжения, монтаж и след
гаранционна поддръжка

ЕООД

“БУРГАСЦВЕТ БАЕВ”

https://bourgastcvet.com

17.01.
2005
–
09.06.
2005
и
01.02.
2008
–
21.01.
2012

Ландшафтен
Архитект
управление на
проекти

Изработва на проекти в
инвестиционното проектиране по част:
Благоустрояване и паркоустрояване;
тяхното съгласуване със съответните
инстанции и др.

Използвайки компютърни инструменти за
проектиране, за проектиране на особеностите на
ландшафта, материали и разходни разчети.
Избор и анализ на строителните материали и
продукти Подготовка на оферти за
паркоустрояване, управляване на проекти,
детски площадки, озеленяване ,следени за цели
и бюджети.

https://bourgastcvet-90.com/
https://bourgastcvet-90.com/
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ЧЛЕНСТВА В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2019 г. – до сега: Заместник -председател на Управителния съвет на РК Бургас при КАБ
2013 г. – до сега: Член на Българска Голф Грийнкипърска Асоциация - BGGA
2011 г. – 2015 г. : Член на Управителния съвет на РК Бургас при КАБ
2009 г.– 2011г. : Член на Комисията "Регионални колегии" в Камарата на архитектите в България
2009 г. – до сега: Член на Камарата на архитектите в България -КАБ
2005 г. – до сега: Член на Съюза на ландшафтните архитекти в България -СЛА
2005 г. – 2009 г.: Член на Управителния съвет на Съюза на ландшафтните архитекти в България
2005 г. – 2009 г. : Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България

СПИСЪК НА НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ

2013

Наградата на САБ - Златен капител и Почетен диплом за обект:
Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на площад "Тройката" в ARCHIMORIA'13
Бургас, България,
Член на жури на "АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ФОРОС - ФОРОС ДИВЕЛЪПМЪНТ АД –
България

2012

Почетна грамота "Archi Mag", в ARCHIMORIA'12 Бургас, България . Проект:
Благоустрояване на парк "Маркотея", Габрово - за лаконичен дизайн и дискретна намеса в
околната среда;

2011

Почетна грамота "Archi Mag", в ARCHIMORIA'11 Бургас, България . Проект: "Рехабилитация на
туристическа инфраструктура на Националния археологически комплекс" Кабиле "
Първа награда в категория “Градоустройство, урбанизъм и ландшафт" E-конкурс за устойчива
архитектура в България през 2011 - 2020" . Проект: "Реконструкция, рехабилитация и
озеленяване на пешеходната зона - Бургас;
Председател на международното жури на Програма"Зелена община" 2010 - София, България

2010

Почетна грамота "Archi Mag", в ARCHIMORIA'10 Бургас, България, Проект: "Реконструкция,
рехабилитация и озеленяване на пешеходната зона - Бургас;

2009

Награда "Зелена община". Проект: „Рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони на

http://www.bgga.info/301/без-категория/българска-голф-грийнкипърска-асоциа/
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обществени места за отдих в жилищен "Загора" и реконструкция на централната пешеходна зона
в гр. Нова Загора;

2008

Награда "Зелена община" . Проект: "Приморски парк" - Равда, България

2007

Награда "Зелена община" . Проект :"Реконструкция и модернизация на зелената система на
община Свиленград, София, България
Член на журито на " Национална изложба с международно участие" Флора "Бургас, България

2004

Награда "Кристална купа" за Дизайн за експозиционна площ
" Национална изложба с международно участие" Флора "Бургас, България

ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ (ГОДИНА, ИНВЕСТИТОР, ПРОЕКТ )

2020 г.

ОБЩИНА МАРИЦА
Изграждане на комбинирана спортна площадка за футбол и баскетбол в с. Граф Игнатиево
Изграждане на комбинирана спортна площадка за футбол и баскетбол в с. Калековец
Изграждане на комбинирана спортна площадка за футбол и баскетбол в с. Желязно
ПФК СПАРТАК ПЛОВДИВ 1947
Проект за реконстукция и модернизация на терена на стадион „Тодор Диев“, гр. Пловдив

2019 г.

ОБЩИНА БУРГАС
Работен инвестиционен проект за благоустрояване на ул. „Алеко Константинов”, гр. Бургас
ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Детска площадка в упи IV кв.33 A, по плана на гр. Приморско
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Рехабилитация на дворното пространство на ЦГД „детелина“, гр. Поморие

2018 г.

ОБЩИНА СВОГЕ
Благоустрояване и паркоустрояване на парцел XV за озеленяване и водни площи гр. Своге
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ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
Обновяване на централен градски парк в кв.56, гр. Симеоновград
Обновяване на малък градски парк в кв.35, гр. Симеоновград
Изграждане на спортна площадка на открито в упи 1, кв.25, гр. Симеоновград

2017 г.

БЪЛГАРИЯ ФЛУОРИД ЕООД
Биологична рекултивация на хвостохранилище „Голям Буковец“ в гр. Чипровци: площ 138 дка
Биологична рекултивация на табани „Голям Буковец“ в гр. Чипровци с площ 25 дка
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Проектиране и изграждане на футболен терен гр. Панагюрище
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Проектиране и ремонт на стадион „Локомотив“, гр. Горна Оряховица

2016 г.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
Проектиране и изпълнение на Централен и тренировъчен футболен терен с естествено покритие
на Стадион “Локомотив” – Пловдив , Парк Лаута и
два футболни трениворъчни терена с естествено покритие , село Говедарци

2015 г.

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД
Проектиране и реконструкция на тревния терен на Национален стадион „Васил Левски”
МИНИСТРЕСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Проектиране и изпълнение на тревни терени на
Стадион "Българска армия" и тренировъчната спортна база в Панчарево.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛИТЕКС ЛОВЕЧ АД
Проект и реконструкция на тревния терен на Стадион „ФК Литекс“
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД
Модернизация и реконструкция на тревния терен на НАЦИОНАЛЕН СТАДИОН „ВАСИЛ
ЛЕВСКИ“
ПФК ДОБРУДЖА ДОБРИЧ
Технически инвестиционен проект за Реконструкция и модернизация на тренировъчна База
Пионер -гр. Добрич
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Проектиране защитна ограда спортен комплекс“Арена“ гр.Созопол
ПФК „БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД
Проектиране на спортен комплекс на стадион „Локомотив“ =гр. Стара Загора
ФК ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 АД
Проектиране на поливна система на спортен комплекс“ ЛОКОМОТИВ“ в гр. СОФИЯ
„СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД
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Проектиране на спортен тренировъчен к-с „Кошарата“ към спортен к-с ЛОКОМОТИВ гр.
ПЛОВДИВ
МОНТАЖИ КО ЕООД
Преработка на инвестиционен проект и изграждане на футнолни терени за спортен комплекс
гр .Козлодуй
НАР ООД
Проектиране на спортен комплекс гр.Момчилград
СОФТ-Ю ООД
Проектиране на спортен комплекс Гр. Крумовград
ФК ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 АД
Проектиране на естествен спортен терен ФК Локомотив София 1929 АД
„СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД
Проектиране и изпънение на тренировъчна база с два естествени спортни терена
ОБЩИНА ЯМБОЛ
Проектиране на стадион „Николай Лъсков“ в гр. Ямбол
ОБЩИНА ВЪЛКОСЕЛ
Реконструкция на централния стадион в с. Вълкосел

2014

СФК "ЛЕВСКИ-РАКОВСКИ"
Проект и реконструкция на централен терен на клуб "Левски-Раковски" София
МИНИСТРЕСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Проектиране и изпълнение на тревни терени за европейско първенство по футбол за юноши до
17 години ст. Черноморец и две от помощните игрища, кампус Гнездо на акули в Бургас,
стадионите в Несебър, Равда, Каблешково и Българово
„СИМИТ-ВИМ“ ООД
Проект и реконстукция на спортен комплекс и изграждане на поливна система в гр.Симитли.
БД „СПОРТНИ ИМОТИ” ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Проект, реконстукция и строителство тренировъчна база в гр. Рилци
ОБЩИНА ХАСКОВО
Проект за реконстукция на естествен терен в гр. Хасково
ФК СЛАЩЕН 2007
Технически проект за изграждане на футболен терен с. Слащен
ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
Технически инвестиционен проект за изграждане на градски стадион в гр. Хаджидимово
ОБЩИНА САМОКОВ
Технически инвестиционен проект за изграждане на градски стадион гр. Самоков
ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
Проект за по регенериране и строителство на естествен терен, гр. Етрополе
ФК АКАДЕМИК 1914 СОФИЯ
Технически инвестиционен проект за реконструкция и модернизация на съществуващ футболен
терен на стадион „Горубляне“ –гр.София
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Проектиране и реконстукция на градски стадион в гр. Панагюрище
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ОБЩИНА БОЛЯРОВО
Проект и рехабилитация за подобряване на съществуващото футболно игрище и обслужващата
сграда в гр. Болярово
ОБШИНА БРАЦИГОВО
Изграждане на естествен терен, гр. Брацигово
БД „СПОРТНИ ИМОТИ” ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Инвестиционен проект за разширение на спортна тренировъчна база и изграждане на два
футболни терена в с. Рилци
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
Проектиране на система за спиране на топки за стадион „ЧЕРНОМОРЕЦ“ БУРГАС

2013 г.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ВИТОША БИСТРИЦА
Проектиране и реконструкция на тревен терен на ФК“Витоша“ с.Бистрица
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
Проектиране и реконструкция на спортна база на ПКФ БЕРОЕ в гр.Стара Загора
„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД,
„Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“

2012 г.

"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
Проектиране и реконструкция на спортна база на ПКФ БЕРОЕ в гр.Стара Загора 30 000 кв.м
ДИРЕКЦИЯ „НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”
Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП
„Централен Балкан” 72021 хектара

2011 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово 561.66 кв.kм

2010 г.

ОБЩИНА ЯМБОЛ
Рехабилитация на туристическа инфраструктура на Националния археологически комплекс
"Кабиле" 600 000 кв.м
ОБЩИНА КРИЧИМ
Рехабилитация на пешеходния мост над река Въча гр. Кричим
Рехабилитация на на централния площад "Юнайтед" част от ул. "Никола Петков" и
прилежащите територии на сградататака че община Кричим и центъра на площад "Пробуда" гр.
Кричим 5 260 кв.м
Рехабилитация и развитие на зелените площи: зелен квадрат 80; зелен квадрат 129, зеления
квадрат 135;
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Площад "Родопи", гара "Въча" 10 311 кв.м.

2009 г.

ОБЩИНА БУРГАС
Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, ул. "Александровска", ул.
"Богориди", ул. "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Бургас 65 860 кв.м
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Разширяване на гробищния парк "Рогош" Пловдив 40 120 кв.м
ОБЩИНА БУРГАС
Мерки за поддържане и възстановяване на биоразнообразието и природните местообитания
защитена зона "Бакърлъка" 70 000 кв.м

2008 г.

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Реконструкция на централната пешеходна зона в гр. Нова Загора 12 000 кв.м
ОБЩИНА БУРГАС
Регионален парк "Лазур" Бургас 14 000 кв.м
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони на обществени места за отдих в
резиденция "Загоре" 10 000 кв.м
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Проектиране на спортни терени в Несебър стадион в Несебър 4 680 кв.м
Проектиране на спортни терени Гильовца и Оризаре 5 000 кв.м
ОБЩИНА КАРНОБАТ
Регионален парк "Първи май", Карнобат 8 300 кв.м

2007 г.

ОБЩИНА БУРГАС
Развитие на "Зелена система" на Крайморие - Бургас 4 500 000 кв.м
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Проектиране на "Приморска парк" в Равда 24 500 кв.м.

2006 г.

ОБЩИНА БУРГАС
Проектиране на районен парк в Маринка 12 600 кв.м.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Проектиране на спортен комплекс с място за обучение в Свиленград 21 000 кв.м.

2005 г.
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ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Реконструкция за ограничаване на крайпътните скатове в Свиленград 3 500 кв.м.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Рехабилитация на основните транспортни подходи в Свиленград 7 200 кв.м

Подпис: Пламен Матеев Дата: 12.04.2022 г.
www.linkedin.com/in/mateevplam/


		2022-04-12T12:13:09+0300
	PLAMEN VLAEV MATEEV 68e8c0c6cd651e5fcf5fd83cd9629a9233fc1ca1




