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ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ  НА  

АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Брънзов Христомир Тодоров 
Адрес  ул. Борован № 9, гр. София 1619, България 

Телефон  02 462 45 71 

Факс   

E-mail  Hristomir.Branzov@meteo.bg 

 
Националност  българин 

 
Дата на раждане  23.11.1954 

 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   01.11.1991 г. – до сега 
• Име и адрес на работодателя  Национален институт по метеорология и хидрология, гр. София, бул. Цариградско 

шосе 66 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Научни изследвания 

• Заемана длъжност  ст.н.с. ІІ ст., ръководител секция, директор на департамент, зам. директор НИМХ 
• Основни дейности и отговорности  ръководство на научни и оперативни дейности 

• Дати (от-до)   21.12.1987 – 30.10.1991 г. 
• Име и адрес на работодателя  Научно изследователски сектор на СУ „св. Климент Охридски”,  

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Научни изследвания 

• Заемана длъжност  н.с. І ст., ст.н.с. ІІ ст. 
• Основни дейности и отговорности  ръководство и изпълнение на научни проекти 

• Дати (от-до)   19.03.1979 г. – 20.12.1987 г. 
• Име и адрес на работодателя  Дирекция „Борба с градушките”, гр. София, бул. Цариградско шосе 66 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Внедряване в производството на научно-приложни разработки 

• Заемана длъжност  специалист, ръководител на БВР, зам. директор ИВД 
• Основни дейности и отговорности  ръководство на научно-внедрителска дейност 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  15.09.1961 г. – 22.05.1972 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 66-то ОУ, 66-та Политехническа гимназия – гр. София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 начален, основен и среден курс на обучение 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 начално, основно и средно образование 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 средно образование 
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• Дати (от-до)  01.10.1974 г. – 20.02.1979 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Софийски университет „св. Климент Охридски”, Физически факултет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Физика на Земята, атмосферата и космоса 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 метеоролог 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 магистър 

 
• Дати (от-до)  12.11.1980 г. – 07.06.1983 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Руски държавен хидрометеорологичен университет, гр. Санкт Петербург 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 докторантски минимуми, дисертационен труд по експериментална физика на 
атмосферата 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 кандидат на физико-математическите науки (доктор по физика) 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 доктор по физика 

 
 
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 

 

  Руски 
• Четене  отлично 
• Писане  добро 

• Разговор  отлично 
  Английски 

• Четене  добро 
• Писане  основно 

• Разговор  основно 
  Немски 

• 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. 

 Редовна военна служба 1972-1974 г. 
Участие в международни специализации (Италия – 1990 г., Франция – 1992 г.), 
национални курсове и школи.  
Член на колективни органи  за управление: Общо събрание на учените в БАН, 
Научен съвет на НИМХ, Управителен съвет на Консорциум „МСЕ”.  
Член на: Комисията по прибори и методи на измерване на Световната 
метеорологична организация; Европейската асоциация на науките за замърсяване 
на атмосферата; Съюза на физиците в България и на редица съвети и експертни 
групи, създавани по различни проблеми.  
Уменията са придобити в процеса на трудовата ми дейност. 
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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. 

 Ръководство на колективи от специалисти и учени за изпълнение на научно-
изследователски проекти и внедряване на научни резултати в практиката. 
Консултант на докторанти. Ръководство на повече от 20 научно-приложни проекта. 
Внедрени в контролната и производствена дейност на държавни и международни 
организации и компании – 12 научни резултата (с официални справки за 
внедряване).  
Уменията са придобити в процеса на трудовата ми дейност. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Работа с научно-изследователска апаратура, компютри, микропроцесорни 
устройства, комуникационна техника, специализиран  и системен софтуер, 
нестандартни технически устройства.  
Уменията са придобити в процеса на трудовата ми дейност. 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 няма 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 Ръководство и управление на промишлено предприятие. 

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 Да, категории: „С” и „М” 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  Работя на допълнителен трудов договор като управител на Консорциум „МСЕ” 
(обединение на търговски дружества по чл. 272 на ТЗ). 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  няма 

 
 
 
14.09.2011 г.       Подпис: 


