
Автобиография 
Балабанова, Снежанка Стоянова 

 За повече информация: 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 

  

1 стр. 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ  НА  

АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  БАЛАБАНОВА СНЕЖАНКА СТОЯНОВА 
Адрес  УЛ. ПЕТЪР ДЕЛЯН,  28,  ГР. СОФИЯ, 1124, БЪЛГАРИЯ 

Телефон  02 462 45 10 

Факс   

E-mail  Snezana.Balabanova@meteo.bg 

 

Националност  българска 
 

Дата на раждане  29. 12.1958 Г. 
 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   01.01.1986 Г. -  до сега  
• Име и адрес на работодателя  Национален Институт по Метеорология и Хидрология,  бул. Цариградско шосе 66, гр. 

София 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Оперативна и научна дейност в хидрологията 

• Заемана длъжност  инженер 
• Основни дейности и отговорности  Обработка на хидроложки данни,  хидроложки анализи,  създаване на географска база 

данни и работа с географска информационна система, хидроложко моделиране в ГИС 
среда, изготвяне на хидропрогнози 

• Дати (от-до)  10.1982 г. -  31.12.1985 г.  
• Име и адрес на работодателя  Минстрой , бул. Г.М. Димитров 57, гр. София 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Проектантска дейност 

• Заемана длъжност  инженер 
• Основни дейности и отговорности  Проектиране на ВиК инсталации, помпени станции и пречиствателни станции за 

промишлени отпадъчни води 
• Дати (от-до)  1981г. - 1982 г.  

• Име и адрес на работодателя  Национален Институт по Метеорология и Хидрология,  бул. Цариградско шосе 66, гр. 
София 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Оперативна дейност  

• Заемана длъжност  инженер 
• Основни дейности и отговорности  Обработка на хидроложки данни 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  15.09.1965 г. - 30.05.1976 г.  
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• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 31 ЕСПУ Димитър Полянов (31 СУЧЕМ Иван Вазов) 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 

• Дати (от-до)  1.10.1976 г. - 11.05.1981 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия,  гр. София  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Проектиране и строителство на сгради и съоръжения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Строителен инженер  ВиК 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 магистър 

• Дати (от-до)  01.03.2010 г. - 12.01.2011 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия,  гр. София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Докторантски минимум, дисертационен труд по оперативно хидроложко моделиране на 
речния отток и ресурсни оценки с приложение на ГИС 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по научната специалност " Инженерна хидрология, хидравлика и водно 
стопанство" 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Образователна и научна степен доктор 

 

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  добро 
  АНГЛИЙСКИ  

• Четене  отлично 
• Писане  добро 

• Разговор  отлично 
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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. 

 Участие в национални и международни курсове и проекти. 
1.Приложение на продуктите от сателит Meteosat Second Generation в Метеорологията и 
Климатологията, Ноември 2004, Италия 
 
2.Елементи на водния баланс в ГИС (GIS),  Декември 2004, Словакия 
 
3.Създаване на географски бази данни, Септември 2007, ESRI Великобритания 
 
4.Интернационален курс за Хидрометеорологични анализи и прогнозиране, Юни 2008, 
САЩ 
 
5.Интернационален курс за ГИС моделиране с модела SWAT, Ноември 2010, Холандия  
 
6.Хидроложко прогнозиране, дистанционен курс към WMO, Януари - Февруари 2011 
 
7.Модел за прогнозиране на поройни наводнения, Септември 2011, Турция 
 
Уменията са придобити в процеса на трудовата ми дейност. 

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. 

 Ръководя и обучавам новопостъпили инженери 
Ръководя дейности в проекти и теми 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Работа с компютри, системен и специализиран софтуер. 
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. 

  

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 Категория В 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  Награда на ЕСРИ България  „Високи постижения в прилагане на геостатистически 
инструменти в научната дейност"., 2010 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  Сертификати от курс: 
Приложение на продуктите от сателит Meteosat Second Generation в Метеорологията и 
Климатологията, Ноември 2004, Италия 
 
Елементи на водния баланс в ГИС (GIS),  Декември 2004, Словакия 
 
Създаване на географски бази данни, Септември 2007, ESRI Великобритания 
 
Интернационален курс за Хидрометеорологични Анализи и Прогнозиране, Юни 2008, САЩ 
 
Интернационален курс за ГИС моделиране с модела SWAT, Ноември 2010, Холандия  
 
Хидроложко прогнозиране, дистанционен курс към WMO, Януари - Февруари 2011 
 
Модел за прогнозиране на поройни наводнения, Септември 2011, Турция 
 
 

 
27.01.2012 г.                                                                      Подпис: 


