
 

Евгения Андреевска е магистър – инженер „Горско стопанство“, Лесотехнически институт София, 

специализация – Опазване на околната среда. 

 

- 2018 г. –  Сертификат рег. № 074/2018 за обучение по тема „Проектен мениджмънт“, Подготовка и 

разработване на проекти, финансирани от Европейския съюз; Управление на проект; Отчитане на 

проект с европейско финансиране. 

 

- 2010 г. – Сертификат за Ефективно управление на средствата по структурните фондове на ЕС 

(ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ) 

 

- 2007 г. – Сертификат за Менажиране, обследване и рехабилитация  на стари замърсявания на 

околната среда (C&Е Consulting und Engineering GmbH, Chemniz, Germany) 

 

2006 г.  - Сертификат ном.SUOS04 от 24.02.2006 – вътрешен одитор съгласно EN  ISO 14001:2004 за 

одитиране на дейностите по околна среда, управление на качеството (Съюз на специалистите по 

качеството, гр. София)  

 

- 2005 г. – Сертификат за Пречистване на отпадъчни води, Рекултивация на индустриални и битови 

отпадъци с водещи технологии (LGA , Munchen, Germany) 

 

Настояща длъжност: Еколог- опазване на околната среда и управител на „Еко Логистик А“ ЕООД; 

Председател на УС и Представляващ „Сдружение за кръгова икономика Феникс – 2002“ 

 

 

Професионален опит 

Организация/ 
Възложител 

Период Длъжност Изпълнени дейности и отговорности, изготвени 
документи 

Община Перник 1992- 2015 Началник сектор 
„Комунални 
дейности и 
Екология” 

Организация и инвеститорски контрол по 
поддържане и изграждане на озеленени площи. 
Организация и инвеститорски контрол по 
поддържане на чистотата обществените територии 
на общината. 
Изготвяне и провеждане на тръжни процедури 
Осигуряване на заетост на безработни лица по 
проекти на МТСП 
Контрол, изготвяне и менажиране на дейности 
свързани с : 
-подобряване качеството на атмосферния въздух 
-опазване на повърхностни и подземни води 
-управление на отпадъци 
-опазване на биоразнообразието 
-опазване и възстановяване на ландшафта 
- ръководител на проект; Техническа помощ за 
управление на отпадъците „Регион Перник“ 

МОСВ 2007 Eксперт Kонсултант по проект по програма ИСПА на ЕС мярка 
2000/BG/16/P/PE/002 – Изграждане на шест 
регионални депа в България 



Организация/ 
Възложител 

Период Длъжност Изпълнени дейности и отговорности, изготвени 
документи 

Сдружение с 
нестопанска цел - 
”ФЕНИКС-2002” 

2003 - до 
момента 

Председател на 
УС 

Обществена дейност в областта на : 
Защита и опазване на околната среда 
Подпомагане на евроинтеграцията 
Развитие на гражданското общество, образованието, 
науката, културата, техниката и технологиите 
Консултантски услуги в следните области: 
•Инфраструктурни проекти  
•Моделиране на разпространението на 
атмосферните замърсители от автомобилния трафик 
–гр. Благоевград 
•Депа за обезвреждане на битови отпадъци – гр. 
Кочериново 
•Комплексни разрешителни 
•Регионално депо за обезвреждане на отпадъци – 
Кочериново 
ОВОС 
•Алтернативни енергийни източници 
•Ветрогенераторни паркове 
•Водноелектрически централи 
•Добив на подземни богатства 
•Добив на кариерни материали 
•Добив на кафяви въглища от пернишкия 
каменовъглен басейн 
•Обществено обслужващи дейности 
•Индустриални зони 
•Търговски комплекси 
•Рекреационни зони 

„Еко Логистик А“ 
ЕООД 

2009 - до 
момента 

Експерт- 
опазване на 
околната среда и 
Управител 

•Ръководител на проект – изграждане на РСУО – 
регион Перник (2012-2016) 
•Ръководител на проект – неключов експерт на РСУО 
– регион Самоков (Костенец) (2012-2015) 
•Представляващ и зам. ръководител на проект на 
РСУО – регион Велико Търново 
•Ръководител на колектив и експерт при изготвянето 
на програми за управление на отпадъците: 
 – Регион Плевен за общините Плевен, Пордим, 
Долна Митрополия, Долни Дъбник, Гулянци и Искър 
– общински програми и регионална инвестиционна 
програма 
-Регион Пазарджик - Батак, Белово, Брацигово, 
Велинград, Лесичево, Пазарджик, Пещера, Ракитово 
и Септември – регионална програма и регионална 
инвестиционна програма 
-Регион Велико Търново - Велико Търново, Горна 
Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Стражица - 
регионална програма и регионална инвестиционна 
програма 



Организация/ 
Възложител 

Период Длъжност Изпълнени дейности и отговорности, изготвени 
документи 

-регион Севлиево - Севлиево, Дряново, Сухиндол - 
регионална програма и регионална инвестиционна 
програма  
• Ръководител екип по договор „Избор на 3 основни 
и 2 резервни региона за изграждане на анаеробни 
инсталации за биоотпадъци“, с възложител МОСВ – 
2015-2016 г. 
 Ръководител екип 

при изпълнение на договор  № 
12475/05.09.2018 г. с предмет 
“Разработване на ръководство за 
управление на едрогабаритни 
отпадъци като част от потока битови 
отпадъци“ В рамките на договора са 
изпълнени  следните дейности и 
задачи: Дейност 1. Събиране и анализ 
на информация и добри практики за 
събирането на едрогабаритни 
отпадъци в страните членки на ЕС;  
Дейност 2. „Извършване на Анализ на 
тенденцията в количествата и 
видовете образувани от 
домакинствата едрогабаритни 
отпадъци“ Задача 2.1. Извършване на 
проучване сред общинските 
администрации. Задача 2.2. 
Организиране и провеждане на 6 
(шест) семинара 

Задача 2.3. Прогноза за количествата и видовете 
едрогабаритни отпадъци. 
Дейност 3. Изготвяне на анализ за ръководство за 
управление на едрогабаритни отпадъци. Задача 3.1. 
Анализ на ползите от повторната употреба и 
рециклирането на обемни/едрогабаритни отпадъци. 
Задача 3.2. Разработване на модели за изграждане и 
функциониране на центрове за повторна употреба, 
подготовка за повторна употреба и площадки за 
разделно събрани отпадъци. 
Задача 3.3. Участие на частния сектор в 
предоставените от общините услуги. 
Дейност 4. Изготвяне на Ръководство за управление 
на едрогабаритни отпадъци. 
В рамките на Задача 2.2. Организиране и 
провеждане на 6 (шест) семинара  е ръководила 
организирането  и провеждането на  6 (шест) 
еднодневни работни семинара с цел представяне и 
комуникиране на резултатите от извършеното 
проучване на добри практики по дейност 1, 
резултатите от количественото проучване по задача 



Организация/ 
Възложител 

Период Длъжност Изпълнени дейности и отговорности, изготвени 
документи 

2.1.; представяне на възможни модели за 
управление на едрогабаритните отпадъци. 
Семинарите са проведени в:1.Северозападен район 
– гр. Плевен; 2.Северен централен район – гр. Велико 
Търново; 3.Североизточен район – гр. Варна; 
4.Югоизточен район – гр. Бургас;  5.Южен централен 
район – гр. Пловдив; 6.Югозападен район – гр. 
София. Брой участници в семинарите 40 човека и 
включва представители на Изпълнителя, 
Възложителя и МОСВ, представители на общинските 
администрации, които работят в сферата на 
отпадъците, неправителствени организации, частни 
субекти, занимаващи се със събиране и рециклиране 
на едрогабаритни отпадъци. За участниците са 
осигурени комплекти от информационни и работни 
материали (копиране на презентации, дневен ред и 
работни материали за целите на всяко едно от 
събитията) 
Възложител ПУДООС. Период на изпълнение 
05.09.2018 г.- 27.06.019 г.  

 Ключов експерт „Ръководител на екип“ в 
изпълнение на договор № 12471/13.08.2019 г.  с 
предмет „Определяне на морфологичния състав на 
битовите отпадъци в България“. В рамките на 
договора са изпълнени  следните дейности и задачи: 
Дейност 1 Събиране и анализ на информация за 
количествата генерирани битови отпадъци по 
отпадъчни потоци. Задача 1.1 – Изготвяне на 
формуляри за събиране на информация по общини; 
Задача 1.2. - Събиране на информация за 
количествата генерирани битови отпадъци; Задача 
1.3. - Определяне на метод на пробовземане 
(Планиране на морфологичния анализ на смесени 
битови отпадъци). 
Задача 1.4. - Преглед и предложения за допълнение 
и модифициране на Методиката с подробна част за 
генерираните опасни отпадъци от домакинствата. 
Дейност 2: Изготвяне на проучване за 
морфологичния състав на битовите отпадъци на 
територията на Република България. Задача 2.1. - 
Определяне на фракциите отпадъци, които ще се 
отчитат при анализа; 
Задача 2.2. - Морфологичен анализ на състава на 
битовите отпадъци в Република България в обхвата 
на всички 265 общини; Задача 2.3. - Изчисляване и 
анализ на резултатите от морфологичния анализ на 
смесени битови отпадъци и от системите за 
разделно събиране на масово разпространени 
битови отпадъци по общини, области и на 



Организация/ 
Възложител 

Период Длъжност Изпълнени дейности и отговорности, изготвени 
документи 

национално ниво, проверка на данните, изводи и 
заключения; Задача 2.4. - Изготвяне поотделно 
доклади за всеки един от четирите сезона (всеки 
един от докладите следва да съдържа отделни 
раздели с информация на общинско, регионално и 
национално ниво и за 22-те общини, включени в 
проекта) и обобщен финален доклад за извършеното 
през 4 – те сезона, съдържащ отделни раздели с 
информация на общинско, регионално и национално 
ниво както и за 22–те общини, включени в проекта. 
В рамките на задача 2.1.  Определяне на фракциите 
отпадъци, които ще се отчитат при анализа е 
организирала обучение по Актуализирана методика 
за определяне на морфологичния състав на битовите 
отпадъци. За обучението е изготвила програма и 
материали свързани с провеждането на обучението. 
Възложител ПУДООС 
Период на изпълнение 13.08.2018 г. – 19.12.2019 г. 

МОСВ 27.11.2015г. 
– 
08.03.2016 
г. 

Ръководител 
екип 

Ръководител екип по договор „Избор на 3 основни и 
2 резервни региона за изграждане на анаеробни 
инсталации за биоотпадъци“ 
Основни функции- организира и координира 
цялостната дейност на екипа за изпълнение на 
договора. 

Община Несебър 16.06.2016 г 
– 
30.06.2016 
г. 

Ръководител на 
екип 

Договор за „Изготвяне на 
Прединвестиционно(предварително)  
проучване, с цел изграждане на компостираща 
инсталация за биоразградими отпадъци на 
 територията на ПС-Несебър във връзка с 
кандидатстване на община Несебър по процедура за 
предоставяне на БФП BG16M10P002-2.01 
“Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или 
биоразградими отпадъци, вкл. Осигуряване на 
необходимото оборудване  и на съоръжения и 
техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци“, финансирана в рамките 
на ОПОС 2014-2020 г. 
Основни функции - организира и координира 
цялостната дейност на екипа за изпълнение на 
договора.  

Община Мадан 17.03.2017г-
20.04.2017г. 

Ръководител не 
екип 

Изпълнение на договор „Предоставяне на експертни 
услуги при разработване и окомплектоването на 
проектно предложение за  кандидатстване на 
Община Мадан по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ 
“Комбинирана процедура за проектиране и  
изграждане на компостиращи инсталации и на 
инсталации за предварително третиране на битови 



Организация/ 
Възложител 

Период Длъжност Изпълнени дейности и отговорности, изготвени 
документи 

отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 
г.“ 

Община 
Асеновград 

2016- 2017г.  Ръководител на 
колектив и 
експерт 

Извършване на морфологичен анализ на отпадъците 
в община Асеновград.  
Основни функции - организира и координира 
цялостната дейност на екипа за изпълнение на 
договора. 

Община 
Асеновград 

15.03.2017г. 
– 
28.03.2017г.  

Ръководител на 
екип 

Изготвяне на актуализация  на общинска програма за 
управление на отпадъците на община Асеновград. 
Основни функции- организира и координира 
цялостната дейност на екипа за изпълнение на 
договора. 

Община Куклен 08.08.2016г. 
–
30.09.2016г 

Ръководител на 
колектив и 
експерт 

Извършване на морфологичен анализ на отпадъците 
в община Куклен. 
Основни функции - организира и координира 
цялостната дейност на екипа за изпълнение на 
договора. 

Община Велико 
Търново 

2015-2016 г. Ръководител на 
екип 

Извършване на морфологичен анализ на битовите 
отпадъци на община Велико Търново. 
Основни функции- организира и координира 
цялостната дейност на екипа за изпълнение на 
договора. 

Община Горна 
Оряховица 

2015-2016 г. Ръководител на 
екип 

Извършване на морфологичен анализ на битовите 
отпадъци на община Горна Оряховица. 
Основни функции- организира и координира 
цялостната дейност на екипа за изпълнение на 
договора 

Община Елена 2015-2016 г. Ръководител на 
екип 

Извършване на морфологичен анализ на битовите 
отпадъци на община Елена. 
Основни функции- организира и координира 
цялостната дейност на екипа за изпълнение на 
договора 

Община 
Стражица 

2015-2016 г. Ръководител на 
екип 

Извършване на морфологичен анализ на битовите 
отпадъци на община Стражица. 
Основни функции- организира и координира 
цялостната дейност на екипа за изпълнение на 
договора 

Община 
Златарица 

2015-2016 г. Експерт Извършване на морфологичен анализ на битовите 
отпадъци на община Златарица 
Основни функции- организира и координира 
цялостната дейност на екипа за изпълнение на 
договора 

Община 
Лясковец 

2015- 2016г.  Ръководител на 
екип 

Извършване на морфологичен анализ на битовите 
отпадъци на община Лясковец. 
Основни функции- организира и координира 
цялостната дейност на екипа за изпълнение на 
догтехнология за третиране и оползотворяване на 
битови отпадъци в различни режими на работа 



Организация/ 
Възложител 

Период Длъжност Изпълнени дейности и отговорности, изготвени 
документи 

(обработка на свеж битов отпадък, обработка на 
депониран битов отпадък и обработка на остатъчна 
реакция след сепариране на смесен битов  отпадък) 

Община Бургас 06.07.2015г. 
– 
06.07.2017г. 

Експерт Участие като експерт при изпълнение на договор за 
Предварително третиране на битовите отпадъци в 
Община Бургас по Проект „Тестване на иновативна 
технология за третиране и оползотворяване на 
битови отпадъци в различни режими на работа 
(обработка на свеж битов отпадък, обработка на 
депониран битов отпадък и обработка на остатъчна 
реакция след сепариране на смесен битов  отпадък) 

 

 


