
     Curriculum vitae- ERGIN EMİN                         

• Ergin Emin, 31 Ağustos 1964 yılında, Razgrad vilayetinin Kubrat kasabasında doğdu. 
 
• 2005 yılından bu yana, yerel ve bölgesel büyüme için program ve eğitim kurslarını geliştirme 

amacıyla çalışan Bulgaristan Şehirler ve Bölgeler Birliği (ABGR) Yönetim kurulu 
başkanlığını yürütmektedir. 

 
• 2002 – Eğitim programları ile modern karar alma süreçlerini geliştirilmesi ve uygulanmasını 

hedefleyen PACE (Political Academy for Central and South-Eastern Europe - Merkez ve 
Güney-Doğu Avrupa Siyaset Akademisi)’ta, İhtiman şehrinde, ‘Siyasal Yetenekler’ eğitimi. 
İnteraktif eğitim için modern modellerin gereksinimlerini karşılayan siyaset eğitimi için 
akademik programların geliştirilmesi ve uygulanması. Modern bir eğitim ve araştırma 
stratejisinin oluşturulması için resmi ve akademik kurumlar ile işbirliğinin teşvik edilmesi. 

 
• 2001 yılından bu yana sivil kuruluş “EVET” (European Vision for Ethnic Tolerance – Etnik 

Tolerans için Avrupa Vizyonu)’ in başkanlığı. Dernek, STK olarak, yönetim, proje geliştirme 
ve eğitim alanlarında çalışır. 

 
• 2001-2005 – Serbest danışman olarak çalıştı ve KOBİ’ler için idari yapılanmalar konusunda 

danışmanlık yaptı. 
 

• 2000-2001 – Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün Fonu icra müdürlüğü. Tütün ürünlerinin 
imalatı ve ihracatı da dahil olmak üzere ürün yönetimi, kalite değerlendirme, satınalma, 
endüstriyel işleme ve tütün ticareti Fon’un faaliyetleri arasındadır. 

 
• 2000 – İdari yönetim uzmanlığı için Italya İçişleri Bakanlığı’da İşletme Yüksek Okulu’na 

devam etti. 
 

• 1999-2003 – Razgrad ilinde Belediye meclis üyesi olarak görev yaptı. Çalışmalarının odağı 
yerel yönetimler ve yerel özel idareler ve yerel yönetim yasası idi. 

 
• 1999-2000 – Razgrad bölgesi genel sekreterliği. Normatif tüzüğün doğru uygulanması 

açısından yerel yönetim aktivitelerinin yönetimi, koordinasyonu ve denetiminden sorumlu.  
 

• 1999 – ‘Sivil Toplumu Geliştirme’ vakfı için vakfa sunulan proje uygulamalarının gelişimini 
takip etmek amacıyla uzman olarak görev aldı. 

• 1999 – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ajansında Razgrad bölge yönetimi temsilcisi olarak 
görev aldı. Razgrad bölgesindeki KOBİ’lerin aktivitelerinin organizasyonu ve yönetimi. 

 
• 1998 – Bulgaristan’daki karma karma nüfuslu bölgelerde proje olanakları için Kültür ve 

eğitim derneği ‘Aleph’te danışmanlık görevini yürüttü. 
 

• 1989-1999 – ‘Antibiyotik’ AD – OP2 bölümünde teknik mühendis. Antibiyotik, vitamin, 
enzim ve diğer biyo-aktif ürün mamüllerinin yönetimi ve organizasyonu.  


