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ЕСРИ България ООД 8esri Bulgaria
2р.Соф1tя 1407, бул. Никола Ваm(аров №35, ет.4, П.К. 19 
тел.: (+359 2) 806 59 69; факс: (+359 2) 962 63 65; E-mail: temle!(a eмilmlgпria.l·1m1 

Анастасия 
Ромеова 
Чотрова
Гьо11кова 

Обучение по 
темати•шо 
11ап равлеН11е 
Повишаване на 
експертния 
капацитет на 
служители 11а 
ИАОС във 
връзка с 
отговор11остите 
по прилагане на 
Зако11а за 
достьп до 
простра11ствени 
данни и 
Директива 
2007 /02/ЕО. 
(INSPffiE) 

ОООстр. документи и чертежи. За целите на проекта, документите са дигитализирани, като същевременно са създадени и 
обработени масиви с геодезическа, картографска и пространствена информация. 
• Администриране на софтуера на ГИС базираната информационна система, в рамките на техническата
поддръжка.
• Три години техническа поддръжка.

6. ПРОЕКТ: ,,По-нататъшно развитие, модернизиране и оборудване на геои11формационната дейност в ГДГП,

чрез събиране, редактира11е, обновяване и обработка на цифровн географскн данни и. създаване 11а цифрови

модел11 на гра11и•шата линия за въвеждането 11а стандартите II практиките в управлението на границите 11а ЕС,

Главна дирекция „Гранична полициян - МВР, 05.2015 - 06.2016г.

Роля на експерта: ГИС Специалист

Проектиране, разработване и внедряване на цифрова пространствена база данни, доставка и внедряване на система за
управление на база данни, както и доставка на необходимия софтуер, хардуер и периферни устройства, необходими за
функционирането на Географска информационна система за външните гравици на ЕС. ГИС дава възможност за 
събиране, обработка, анализ на пространствени данни и генериране на географска информация в сектор „Геодезия и
картография" в ГДГП. Поддръжка на системата.

Образование: Магистър, специалност Екология, опазване и възстановяване на природната среда, Лесотехнически 
·Университет София, 2000г ., диплома № 10922

Заемани длъжности: ,,ЕСРИ-България" ООД, позиция Старши ГИС експерт - 03.2012г. - до момента; Старши
Дигитализатор - 02.2008-03.2012r.; Дигитализатор - 10.2005-02.2008r / 03.2000- 03.2002r.

Придобит професионален опит:

Експертът притежава дъ11rогодиwен над 15 години опит в сферата на Географски информационни системи и повече от З
години доказан опит в разработване и прилагане на ГИС, създава�1е на геобази данни, разработване на информационни
системи и услуги по спецификациите на Директива INSPIRE и провеждане на обучения за прилагане на ГИС и работа с
геобази данни в следните проекти:

1. Провеждане на обуче11не „Разработва11е 11а Географски ннформац1t0н1111 системи", Възложптел: ,,ЕМТЕХ

България" ООД, Период: 14-18.01.2019г.

Роля 11а експерта: Преподавател/Лектор

В рамките на S дни е проведено обучение за прилагане на ГИС и работа с геобази данни на служителите на фирма
„ЕМТЕХ България" ООД с предмет „Разработване на Географски информационни системи", включващо теоретична и
практическа част с използва�1е на програмни платформи и технологии от фамилията ArcGIS и следн"!те теми:
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