
     Curriculum vitae - Ергин Емин                 
 
• Ергин Емин е роден на 31 август 1964 г. в гр. Кубрат, област Разград 
 
• От 2005 г. до момента е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Асоциация на 

българските градове и региони, която се занимава с управление човешки ресурси, проекти, 
логистика и управление на семинарни модули и обучения. 

 
• От 2005 г. до момента е председател на Управителния съвет на Институт на местно и регионално 

развитие, който се занимава с разработване на програми и обучения за местното и регионално 
развитие. 

 
• 2002г.- P.A.C.E.- Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа- курс “Политически 

умения”- гр. Ихтиман- Разработване и прилагане чрез програми за обучение на съвременни 
практики за вземане на решения. Развиване и прилагане на академични програми за политическо 
обучение, които да отговарят на съвременните модели за интерактивно обучение.  Развиване на 
сътрудничество с държавни институции и университети за изграждане на модерна 
образователната и научна стратегия.  

 
• От 2001 до момента е председател на Гражданско сдружение „ЕВЕТ”(Европейска Визия за 

Етническа Толерантност). Сдружението се занимава с управление, проектиране и обучения в 
НПО сектора. 

 
• 2001 - 2005 е  консултант на свободна практика. Занимава се с консултации на малкия и среден 

бизнес за работа с административните структури. 
 

• 2000 – 2001 е изпълнителен директор на фонд „Тютюн” към Министерство на земеделието и 
горите. Фондът се занимава се с администриране производството, окачествяването, изкупуването, 
промишлената обработка и търговията с тютюн, производството и търговията с тютюневи 
изделия. 

 
• 2000 г-Висша административна школа на Министерство на  вътрешните работи- Италия(S. S. A. 

I.,  Rome, Italy)- Специализация  по Административно управление 
 

• 1999-2003 – общински съветник – Разград. Занимава се основно с местно самоуправление, Закон 
за местното самоуправление и местната администрация. 

 
• 1999-2000 е главен секретар на област Разград. Отговаря за ръководството, координацията и 

контрола на дейността на областната администрацията за              точното спазване на 
нормативните актове. 

 
• 1999 във Фондация «Развитие на гражданското общество», екперт, занимава се  оценка на 

проекти, кандидатстващи във ФРГО. 
 

• 1999 –Агенция за малки и средни предприятия, представител на областна администрация- 
Разград. Организация на администрирането на дейностите на малките и средни предприятия в 
област Разград 

 
• 1998 г. - Културно просветно дружество „Алеф”, консултант, занимава се с проектни 

възможности в смесените райони на страната 
• 1989-1999 г. – „Антибиотик” АД –звено ОП2, инженер-технолог. Ръководство и организация на 

производството на антибиотици, витамини, ензими и други биологично- активни продукти. 


