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Лична информация 
 

Име  Надежда Христова Ярловска 
Адрес  гр. София, ж.к. Западен парк, бл.38, вх. Б, ет. 3, ап. 9 

Телефон  0885 653 323 
E-mail  njarlovska@mail.bg 

Националност  българка 
Дата на раждане  09.06.1975 г. 

 
Трудов стаж 

 
• Дати (от-до) 

  
2013 г., летен семестър-до сега 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Университет по архитектура строителство и геодезия, Геодезически 
факултет 
Гр. София, бул. „Христо Смирненски” 1 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Водене на лекции по научни дисциплини:Териториално устройство, 
Управление на имоти, Управление на земи; 
Водене на упражнения по научни дисциплини: Използване и опазване на 
земите, Устойчиво земеползване, Екология, Земеустройство, Оценка на 
недвижими имоти и др.   

• Заемана длъжност  Асистент към катедра „Земеустройство и аграрно развитие” 
 

 • Дати (от-до)   2007 г. – 2015 г. 
• Име и адрес на 

работодателя 
 “Национален център по териториално развитие” ЕАД  

Гр. София, ул. Алабин 16-20 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 
 Разработване на документи за пространствено развитие на национално и 

регионално ниво по реда на Закон за регионалното развитие /ЗРР/ 
Разработване на документи за стратегическо планиране на регионалното 
развитие на всички нива на планиране по реда на ЗРР 
Устройствено планиране-разработване на Общи и подробни устройствени 
планове и др. по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ 
Разработване на нормативни документи; 
Консултантска дейност в сферата на стратегическото и устройственото 
планиране и инвестиционно проектиране. 

• Заемана длъжност  Главен експерт в отдел „Териториално и селищно устройство”  
• Основни дейности и 

отговорности 
 Водещ проектант за Планове за регулация и Парцеларни планове и план-

схеми към тях  
Участие в разработка на стратегически планове и документи  
Участие в проекти за Общи устройствени планове 

 
• Дати (от-до) 

  
2008 г. – 2009 г. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Община Кюстендил 
Гр. Кюстендил, Пл. „Велбъжд” 1; 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Устройствено планиране 

• Заемана длъжност  Експерт  “Кадастър и регулация”  
• Основни дейности и 

отговорности 
 Изработване на служебни Подробни устройствени планове и техните 

изменения за обекти и имоти на територията на Община Кюстендил 
   

• Дати (от-до)  2001 г. – 2007 г. 
• Име и адрес на 

работодателя 
 Столична община – Район “Люлин”  

Град София, бул. “Захари Стоянов” № 15; 
• Вид на дейността или 

сферата на работа 
 Административни процедури при приложение на разпоредбите на ЗУТ, 

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, 
Закон за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, Закон за местното 
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Закона за 
общинската собственост /ЗОС/, Закона за държавната собственост /ЗДС/, 
Закона за собствеността /ЗС/ и други, и техните подзаконови нормативни 
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актове. 
• Заемана длъжност  Началник сектор “Кадастър и регулация”  

• Основни дейности и 
отговорности 

 Контрол по прилагане на разпоредбите на ЗУТ, ЗКиР, ЗСПЗЗ, ЗМСМА, 
ЗОС, ЗС, ЗДС и др., подписване и съгласуване на удостоверения, скици и 
проекти, подготовка и даване на становища, вземане на решения, участие 
в РЕСУТ, комисия по чл.13 от ППЗСПЗЗ и др., разпределяне и контрол на 
задълженията на служителите в сектор “КиР”. 

   
• Дати (от-до)  2000 г. – 2001 г. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Столична община – Район “Люлин”  
Град София, бул. “Захари Стоянов” № 15; 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Административни процедури при приложение на разпоредбите на ЗУТ, 
ЗСПЗЗ, ЗКИР, ЗМСМА, ЗОС, ЗДС, ЗС и други, и техните подзаконови 
нормативни актове. 

• Заемана длъжност  Експерт  сектор “Кадастър и регулация”  
• Основни дейности и 

отговорности 
 Изготвяне на удостоверения, скици и проекти, подготовка на писмени 

отговори по подадени молби и на становища по проблеми, касаещи вида 
на дейността на сектора и вменената компетентност на длъжността. 

 
Образование и обучение 

 
 Дати (от-до) 

  
1989 г. - 1994 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Реална гимназия “Константин Фотинов” , гр. Самоков 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Математическа паралелка,  
Профил: Информатика, информационни системи, английски език 
 

 
• Дати (от-до) 

  
1994 г. - 1999 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Университет по архитектура строителство и геодезия - 
Геодезически факултет 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Геодезия, Фотограметрия, Картография, Регулация и вертикално 
планиране, Кадастър, Териториално планиране 
Специализация по Приложна геодезия 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

  
Инженер Геодезист 

• Ниво по националната 
класификация  

 Магистър  

 
• Дати (от-до)  2000 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Университет по архитектура строителство и геодезия  
 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Следдипломно обучение “Оценка на недвижими имоти” 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Лиценз към Агенция по приватизация за оценка на недвижими имоти  

 
• Дати (от-до)  2002 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Институт по публична администрация и европейска интеграция към 
Министъра на държавната администрация  
 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Квалификационен курс на тема “Съвременно управление в устройството 
на територията” 
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• Дати (от-до)  2002 г. 
• Име и вид на обучаващата 

или образователната 
организация 

 “Професионален учебен център” ЕООД-София  
 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Квалификационен курс на тема “Основни процедури и актуални проблеми 
по прилагането на ЗУТ и ЗКИР”  

 
• Дати (от-до)  2007 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Еразмус Университет, Ротердам, Холандия 
Институт за жилищна политика  
 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Квалификационен курс на тема “Управление и поддръжка на жилищни 
сгради  в режим на етажна съсобственост в страни в преход”  

 
• Дати (от-до) 

  
2015 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Университет по архитектура строителство и геодезия  
 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Квалификационен курс на тема “Концептуализация на научните 
изследвания”  

 
Лични умения и 

компетенции 
 

  Майчин език  Български език  
Други езици 

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
• Четене  отлично 
• Писане  отлично 

• Разговор  добро 
 

  РУСКИ ЕЗИК 
• Четене  добро 
• Писане  добро 

• Разговор  добро 
 

Организационни умения и  
компетенции 

 
Добра работа в екип, организационни умения и адекватно и бързо 
вземане на решения  

Технически умения и 
компетенции 

 

 
Компютърна грамотност – професионални програми - Autocad, CAD-Мкад, 
Кадис, ГИС – АrcGis, операционна система Windows, офис програми – 
Word, Excel и др.;  

Свидетелство за 
управление на МПС 

 Да 

Членства  Камара на инженерите в инвестиционното проектиране 
Съюз на геодезистите и земеустроителите в България 

Други  Вещо лице - специалност: геодезия - приложна геодезия, утвърдено по 
Закона за съдебната власт към административни съдилища за съдебен 
район на София – град. 

 
Участие в 

стратегически 
документи и проекти 

в сферата на 
регионалното и 
пространствено 

развитие по реда на 
ЗРР с научно-приложна 

насоченост 
/участие в колектив/ 

  
Национална концепция за пространствено развитие на Република 
България за периода 2012-2025 г.; 
Методически насоки за разработване на Национална концепция за 
пространствено развитие на Република България; 
Национална стратегия за регионално развитие на Република 
България за периода 2012-2022 г.; 
Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в 
публична инфраструктура в селските райони, за периода 2014– 
2020 г.; 
Регионални планове за развитие на Североизточен район и 
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Югозападен район от ниво 2 за периода 2014 г -2020 г.; 
Областни стратегия за развитие на области София – град, Варна, 
Благоевград, Шумен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Добрич, 
Кюстендил, Сливен за периода 2014-2020 г.; 
Общински планове за развитие на общини Омуртаг, Търговище, 
Чирпан, Велинград, Казанлък и др., за периода 2014-2020 г.; 
Интегриран план за градско възобновяване и развитие на град 
Добрич; 
Концепция за пространствено развитие на община Полски 
Тръмбеш. 

 
Участие в документи и 
проекти в сферата на 

нормативната уредба с 
научно-приложна 

насоченост 
/участие в колектив/ 

  
Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство 
на територията 

 
Участие в 

международни и 
национални 

проекти с научна 
насоченост 

/участие в колектив/ 

 
 

БН 17014 „Актуални проблеми и предизвикателства пред 
земеустройството в България”, 2014-2015; ръководител проект: доц.д-р 
инж.М.Мотева, УАСГ, ЦНИП; 

“Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и 
биофизична оценка“ (MetEcoSMap) по Програма BG03 „Биологично 
разнообразие и екосистеми“, 2014- 2017, Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания при БАН по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.; 

„За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез 
оценка и картиране“ (TUNESinURB) по Програма BG03 „Биологично 
разнообразие и екосистеми“, 2015-2016,  Институт за гората при 
Българска академия на науките по Договор за безвъзмездна финансова 
помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. 

 
Участие в Общи 
устройствени 

планове, директивни 
план – схеми, и 

други схеми към тях 
/участие в колектив/ 

  
ОУП на общини Пирдоп, Златица, Чавдар, Антон, Благоевград, Мирково, 
Троян, Малко Търново, Братя Даскалови, град Стара Загора и част от 
землищата в общината, град Самоков и прилежащите му землища, 
община Долна баня - предварителен проект. 
Директивна плана схема за териториална структура и обемно- 
пространствено изграждане за североизточната част на град Стара 
Загора 

 
Участие в Подробни 

устройствени 
планове и схеми 
към тях /Водещ 

проектант на част 
Регулациии/ и други 

приложни задачи 

  
Повече от 50 Подробни устройствени планове /с обхват над 3 
квартала/ - на териториите на Столична община, общини Варна, 
Благоевград, Стара Загора, Свищов, Силистра, Пазарджик, Бургас, 
Враца, Самоков и други. 
Схема на детските и спортните площадки за рехабилитация и ново 
изграждане в град София 

 
Публикации, 

доклади 

  

Moteva, M., M. Mondeshka, A. Stoeva, N. Yarlovs ка, 2014, Contemporary 
issues of land use and water management for agriculture in Bulgaria. Proc. Int. 
Sci. Congress “Life Sciencies, a Challenge for the Future”, 23-25 Oct., Iaşi, 
Romania, Journal Scientific Papers, agronomy Series, Vol 57, no 2. Print 
ISSN: 1454-7414, Electronic ISSN: 2069-6727. Editura “Ion Ionescu De La 
Brad”, Iasi  

Ярловска, Н., 2015, Устойчиво управление на земеделските земи чрез 
подобряване на правната рамка, Годишник на УАСГ, том XLVIII, свитък 
VIII-A „Научни изследвания-I”, ISSN 1310-814X; 

M.Moteva, N.Yarlovska , M. Mondeshka, A. Stoeva, Ivan Simunic, Velibor 
Spalevic, Vjekoslav Tanaskovik, Maria Vukelic, 2015 Spatial planning as an 
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aproach to improving land and water use in the agricultural areas; 6th Croatian 
Water Conference with international Participation “Croatian Waters on the 
Investment Waves”, May, 2015, Opatija. ISBN 978-953-7672-12-6. Pp 895-905 

Nedkov. St., M. Zhiyanski, M. Mondeshka, N. Yarlovska  and Sv. Bratanova, 
2015 Approaches for mapping and assessment of ecosystem services in urban 
landscapes. 8th ESC (Ecosystem Services Partnership) World Conference – 
Ecosystem services for Nature, People and Prosperity. 9-13 November, 
Stellenbosh, South Africa (poster presentation) 

Мондешка М., Ярловска Н., 2016, Оценка и картиране на състоянието на 
урбанизираните екосистеми, Междинна конференция за представяне на 
проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда 
чрез оценка и картиране на екосистемни услуги“ (TUNESinURB)  
 

 
Май, 2017г.          Подпис: 


