
   
 

 

 Page 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 
 

 
АВТОБИОГРАФИЯ 

Позиция по проекта: 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ИЛИЯН СЛАВЕЙКОВ ЙОНЧЕВ 

Адрес  ГР.ПЛЕВЕН, УЛ.”Д. ПОПОВ” №8, ВХ.А , АП.6 

Телефон  0888 50 92 52 

Факс   

E-mail  Is_jonchev@abv.bg 

 

Националност  БЪЛГАРИН 

 

Дата на раждане  11.03.1976Г. 

 

 
ТРУДОВ СТАЖ 

  

• Дати (от-до)  10.2014Г-  ДО МОМЕНТА 

• Име и адрес на работодателя  Медицински университет – Плевен  

ул. „Св. Климент Охридски“ №1, Плевен 5800, България 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Ръководна дейност 

• Заемана длъжност  Ръководител направление „Секретариат, европейски програми и проекти“ 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Правно обслужване на дейността на направлението: обезпечаване юридическия 
статут, изготвяне вътрешни актове и общите условия регламентиращи цялостната 
дейност; участие в процеса на вземане на решения; изготвяне, консултиране и правно 
обслужване по европейски програми и проекти; осигуряване правната информираност 
на експертите в направлението в бластта на нормативните актове. 

 
 
 

• Дати (от-до)  06.2013Г-  08.2014Г 

• Име и адрес на работодателя  Областна администрация – Плевен 

Пл. „Възраждане“ №1, ет.4, Плевен 5800, България 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

  

• Заемана длъжност  Областен Управител 

mailto:Is_jonchev@abv.bg
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• Основни дейности и 
отговорности 

 от 01.2014 г. до 06.2014 г. Член на Съвет за административна реформа към МС 

от 06.2013 г. до 12.2013 г. Председател на Регионален съвет за развитие на 
Северозападен район 

от 06.2013г. до 08.2014г. Член на Тематична работна група за разработване на 
„Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” 

от 06.2013г. до 08.2014г. Заместник член на Тематична работна група за разработване 
на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж за периода 
2014-2020 г. 

от 06.2013г. до 08.2014г. Ръководител  на Областен щаб за изпълнение на областния 
план за защита при бедствия на територията на областта 

от 06.2013г. до 08.2014г. Председател на: 

- Областен съвет по сигурност 

- Областен съвет за развитие   

- Областен експертен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси 

- Междуведомствена комисия за изработване на областна здравна карта на област 
Плевен 

- Комисия „Военни паметници” към Областния съвет за развитие 

 

• Дати (от-до)  18.11.2009Г- ДО  2012Г 

• Име и адрес на работодателя  Медицински университет – Плевен  

ул. „Св. Климент Охридски“ №1, Плевен 5800, България 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Преподаватеска дейност 

• Заемана длъжност  Хоноруван преподавател в „Медицински колеж“ по трудово и осигурително право  

• Основни дейности и 
отговорности 

  

 
 

• Дати (от-до)  17.12.2005Г- 06.2013Г. 

• Име и адрес на работодателя  Медицински университет – Плевен  

ул. „Св. Климент Охридски“ №1, Плевен 5800, България 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

  

• Заемана длъжност  Ръководител направление „Кореспонденция“ 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Юридически становища и законосъобразност на издаваните актове и заповеди. 
Участие в процедури по ЗОП. 

 
 

• Дати (от-до)  01.03.2005Г-17.12.2005Г 

• Име и адрес на работодателя  Медицински университет – Плевен  

ул. „Св. Климент Охридски“ №1, Плевен 5800, България 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Юридическо обслужване 

• Заемана длъжност  Юрисконсулт 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Участие в процедури по ЗОП, консултации във ръзка със ЗОП, ЗВО, КТ, ЗНСЗ, ЗЛЗ и 
други нормативни актове свързани със сферата на образованието и здравеопазването 

 

• Дати (от-до)  09.2005Г-10.2007Г /  10.2011Г-06.2013Г 

• Име и адрес на работодателя  Общиски съвет – гр. Плевен 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Ръководна дейност 

• Заемана длъжност  Общински съветник 

• Основни дейности и  2005-2007 Член на Постоянната комисия по „Жилищно строителство, комунално 
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отговорности стопанство, архитектура и селищно устройство ” 

2005-2007 Член на Постоянната комисия по „Култура и вероизповедания” (реш.№ 
658/20.10.2005г на общински съвет-плевен) 

10.2011-06.2013 Председател на комисията по „Законосъобразност и установяване на 
конфликт на интереси” 

10.2011-06.2013 Член на комисията по „Здравеопазване и социални дейности” 

 

• Дати (от-до)  2007Г- 2008Г. 

• Име и адрес на работодателя  Пристанищен комплекс ЛОМ ЕАД 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Юридическо обслужване 

• Заемана длъжност  Юрист по граждански договори 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Участие в процедури по ЗОП, консултации във връзка със ЗУТ, Закона за морските 
пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, 
Закон за водите, Закон за концесиите, както и всички касаещи нормативни актове във 
връзка с осъществяването на дейността на пристанищния комплекс. 

 

• Дати (от-до)  01.03.2005-17.12.2005 

• Име и адрес на работодателя  Медицински университет – Плевен  

ул. „Св. Климент Охридски“ №1, Плевен 5800, България 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Юридическо обслужване 

• Заемана длъжност  Юрист 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Участие в процедури по ЗОП, Консултации във връзка със ЗОП, ЗВО, КТ, ЗНСЗ, ЗЛЗ И 
ДР. Нормативни актове в сферата на висшето образование и здравеопазването.  

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1997г - 2004г 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СУ ”Св. Климент Охридски” гр.София 

Юридически факултет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Коституционно, гражданско, облигационно, вещно, наказателно, трудово, 
осигурително и търговско, финансово и данъчно, международно частно и 
международно публично право, право на европейския съюз и право на 
интелектуалната собственост. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Юрист 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

 Магистър „Право“ 

• Дати (от-до)  1997г – 2004г 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СУ ”Св. Климент Охридски” гр.София 

Юридически факултет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Гражданско изпълнително производство, защита правата на човека, организация на 
правозащитните институции, съдебна реторика, юридическа техника, международно 
договорно и наказателно право, международна закрила правата на човека, съдебна 
експертиза. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Специализации :  

1.Правораздаване 

2.Международно право и международни отношения 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 
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• Дати (от-до)  2004г – 2004г 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СА ”Д.А. Ценов” гр.Свищов 

Център за следдипломно и факултативно обучение 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Публични финанси, данъчно облагане на юридически лица, мита и митническа 
политика, програмни продукти в счетоводството, техники за финансиране, данъчна и 
митническа администрация, банково обслужване на юридически лица, спецсеминар 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Специализация: „Данъчен и митнически контрол” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

 Контролъор 

• Дати (от-до)  2004г 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Нов Български Университет – гр. София 

Академия за социална политика 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Работа с политическа информация и политически анализи; Политическа комуникация, 
работа с медии и публично поведение; Организационен мениджмънт, работни срещи, 
екипи, преговори; Организация и управление на публични и политически кампании. 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Специализация : „Политически Мениджмънт” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

  

• Дати (от-до)  2005г – 2007г 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Медицински университет - Плевен 

Факултет „Обществено здраве” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Обществено здраве и здравен мениджмънт 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Здравен мениджър 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

 Магистър 

• Дати (от-до)  1990г – 1995г 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 „Гимназия с преподаване на чужди езици”  - гр. Плевен 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Английски език 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Умения за локализиране, събиране, обработване и предоставяне на информация; правен анализ на проекти; 
умения  за анализ  на правни проблеми  и създаване  предпоставки  за избор  на варианти за действие; умения за 
презентиране, комуникативни умения и за работа в екип. 
 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 
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ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  [Английски език] 

• Умения за четене  ОТЛИЧНО 

• Умения за писане  ОТЛИЧНО 

• Умения за разговор  ОТЛИЧНО 

 

  [Испански език] 

• Умения за четене  ДОБРО 

• Умения за писане  ДОБРО 

• Умения за разговор  ДОБРО 

 

  [Руски език] 

• Умения за четене  ОТЛИЧНО 

• Умения за писане  ДОБРО 

• Умения за разговор  ОТЛИЧНО 

 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Съвместно съжителство с 
други хора в мултикултурно 

обкръжение, в ситуации, в 
които комуникацията и  
екипната работа са от 

съществено значение 
(например в културата и 

спорта) и др. 

 2005Г.  КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ  15 ПЛЕВЕНСКИ 

МНОГОМАНДАТЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН   

2006Г. ЧЛЕН НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПЛЕВЕН В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА  ( РЕШ.№ 32/30.08.2006 ЦИК ЗА ИПВР) 

2006Г. ЧЛЕН НА РАБОТНА ГРУПА В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН  СЪС ЗАДАЧА ИЗГОТВЯНЕ НА 

ПРОЕКТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО НА §4, АЛ.1 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА ( РЕШ.№ 934/25.05.2006) 

2007Г. ЧЛЕН НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  В ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН № 15 -  ПЛЕВЕН В 

ИЗБОРИТЕ ЗА  ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      ( РЕШ.№ 

40/29.03.2007 ЦИКЕП) 

2007Г. ЧЛЕН НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН ЗА ОБСЪЖДАНЕ 

ПРОБЛЕМИТЕ НА ПЛЕВЕНСКИЯ ФУТБОЛ 

2007Г. УЧРЕДИТЕЛ НА  ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА ПЛЕВЕН 

2008Г. ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН (ЗАП.№ 525/04.04.2008Г.НА РЕКТОРА) 

2009Г. ЧЛЕН НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  В ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН № 15 -  ПЛЕВЕН В 

ИЗБОРИТЕ ЗА  ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

2009Г. ЧЛЕН НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  В ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН № 15 -  ПЛЕВЕН В 

ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСАВИТЕЛИ В 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

2012-ДО МОМЕНТА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП ПЛЕВЕН  

2011-2013 член на Постоянната комисията по управление на Европейските фондове 
(ПКУЕФ) към НСОРБ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на 
хора, проекти и бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала (например  в 

областта на културата и 
спорта) у дома и др. 

 2016-2017 ПРЕЗИДЕНТ НА РОТАРИ КЛУБ ПЛЕВЕН ЦЕНТРУМ 

2012-2013 ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РОТАРИ КЛУБ ПЛЕВЕН ЦЕНТРУМ 

2011-2012 КОВЧЕЖНИК НА РОТАРИ КЛУБ ПЛЕВЕН ЦЕНТРУМ 

2010-2011 ЧЛЕН НА КОМИТЕТА ЗА РОТАРАКТ  КЪМ ДИСТРИКТ 2482 

2009- ДО  МОМЕНТА  ЧЛЕН НА РОТАРИ КЛУБ ПЛЕВЕН-ЦЕНТРУМ 

2004-2009 ЧЛЕН НА РОТАРАКТ КЛУБ ПЛЕВЕН 

2003-2004 АСИСТЕНТ В КОМИТЕТА НА РОТАРАКТ- ДИСТРИКТ 2480 

2001-2004 ПРЕЗИДЕНТ РОТАРАКТ КЛУБ ПЛЕВЕН  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със 
специфично оборудване, машини 

и др. 

 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН 

СЕКТОР „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” 

КВАЛИФИКАЦИЯ „СИСТЕМЕН ОФИС ОПЕРАТОР” 
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АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Музикални, писмени, 
дизайнерски и др. 

 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Компетенции, които не са 
споменати по-горе. 

 

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

МПС 
 ДА 

 
УЧАСТИЕ В ДРУГИ ПРОГРАМИ 
И ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ 

 Опит в проекти общо: над 7 години 
02.07.2010г. до 02.07.2012г.Проект: „Осигуряване на подходяща и рентабилна 
образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряване на енергийната 
ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и 
модернизация на библиотеката” в рамките на Оперативна програма Регионално 
развитие, Операция 1.1: „Социална инфраструктура” бюджетна линия: 
BG161PO001/1.1-07/2009, схема: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и  
рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”. 
2011-2013 член на Постоянната комисията по управление на Европейските 
фондове (ПКУЕФ) към НСОРБ 
2012-06.2013 Проект със средства от безвъзмездната помощ от японското 
правителство в подкрепа на структурните реформи в Р.България „Извършване на 
ремонт и реконструкция на спортна зала на Медицински университет –гр. 
Плевен и осигуряване на достъпна среда“ 
10.2012г. до 6.2013г.по проект „Иновативно и съвременно образование в МУ - 
Плевен”, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно 
обучение в системата на висшето образование”, по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 
2013-2014 Проект „Компетентна и ефективна Областна администрация Плевен” 
по Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11; приоритетна ос II „Управление на 
човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 
администрация”ОПАК по ОП „Административен капацитет” с изпълнител Областна 
администрация Плевен. 
2013-2014 Проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на 
трансграничния регион Румъния-България”, MIS-ETC Code 171 
Участие в международна среща на направляващия комитет и работна среща във 
Флоренция, Италия за бъдещето на сътрудничеството между градските и селските 
райони по Проект URMA „Градско-селски партньорства в метрополните зони” 
06.2013 до 08.2014г. Член на Тематична работна група за разработване 
на „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 
г.”  
10.2014 - до момента  Ръководител направление „Секретариат, 
европейски програми и проекти“ като в периода МУ Плевен е 
бенефициент по програми, както следва  
10.2014 до момента Студентски практики – Фаза 1 финансиран по ОП 
НОИР 
06.2017г-08.2017 проект BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието    
на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – 
фаза 1“  .   

 

 

 
 

 


