
  

  ЙОРДАН АНТОНОВ КАРАМАЛАКОВ 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   от  Юли 2000 год. и продължава 

• Име и адрес на работодателя  Международна асоциация за въздушен транспорт (ИАТА) със седалище в гр. Монреал, 
Канада 

• Заемана длъжност   Ръководител на Клона на ИАТА за България 

• Основни дейности и отговорности  Представлява асоциацията на територията на България и   кооридинира дейността на 
място на авиокомпаниите-членки на ИАТА,  предлага и съдействува за внедряването на 
нови технологични решения, контролира приложението на нормативните актове на 
асоциацията,  осъществява връзката между  ИАТА и   министерствата, държавната 
администрация по гражданска авиация, местните авиокомпании, летищата, 
туристическите агенции и други органи, имащи отношение към въздушния транспорт. 

 

• Дати (от-до)   от Март 1999  до Юни 2000 год.  

• Име и адрес на работодателя  Авиокомпания “Балкан” 

• Заемана длъжност  Началник отдел “Агентска мрежа”  към Пазар България 

• Основни дейности и отговорности  Развива и координира дейността по продажбите на територията на страната; 
представлява авиокомпанията в Пътническата конференция на ИАТА  

 

• Дати (от-до)   от Януари 1998 до Февруари 1998 год 

• Име и адрес на работодателя  Авиокомпания “Балкан”в 

• Заемана длъжност  Ръководител сектор “Личен състав” към Дирекция “Персонал” 

• Основни дейности и отговорности  Отговаря за атестирането, подбора, назначаването и освобождаването на кадрите в 
авиокомпанията.  

 

• Дати (от-до)   от Юни 1994 до Ноември 1997 год. 

• Име и адрес на работодателя  Авиокомпания “Балкан” 

• Заемана длъжност  Ръководител на представителството в гр. Копенхаген, Дания 

• Основни дейности и отговорности  Представлява авиокомпанията в Дания и Исландия, непосредствено ръководи 
експлоатационната дейност, свързана с редовните и чартърните полети  до Дания.   

   

• Дати (от-до)   от Ноември 1992 до Октомври 1994 год. 

• Име и адрес на работодателя  Балкан Ер Тур – дъщерна фирма на Авиокомпания “Балкан” 

• Заемана длъжност  Член на Съвета на директорите 

• Основни дейности и отговорности  Определя насоките на развитие на собствения туроператор на Авиокомпания “Балкан”, 
участвува в приемането на бизнес плана и неговата реализация, участвува в 
разработването на нови туристически продукти. 

   

• Дати (от-до)   от Октомври 1992 до Юни 1994 год. 

• Име и адрес на работодателя  Авиокомпания “Балкан” 

• Заемана длъжност  Директор Дирекция “Пазар България” 

• Основни дейности и отговорности  Ръководи продажбите и развитието на агенстката мрежа, ръководи състава, извършващ  
обслужването на пътниците в Летище София, отговаря за връзките с държавните органи, 
имащи отношение към пътниците и техния багаж.  

 

• Дати (от-до)   от Октомври 1990 до Октомври 1992 год. 

• Име и адрес на работодателя  Авиокомпания “Балкан” 

• Заемана длъжност  Ръководител сектор “Вътрешни линии” 

• Основни дейности и отговорности  Ръководи цялостната търговска и експлоатационна дейност по вътрешни линии,  
включително  координацията с  отряд Ан-24.  

• Дати (от-до)   от Октомври 1980  до Септември  1990 год. 

• Име и адрес на работодателя  Институт по въздушен транспорт, СО “БГА”  

• Заемана длъжност  Специалист, Научен сътрудник,  Ръководител секция 

• Основни дейности и отговорности  Ръководил редица проекти, свързани с управлението на СО “БГА”,  развитието на 
летищата и международното сътрудничество между гражданските авиационни власти.  

 



  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от-до)   Май 2001 и Юни 2002  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ИАТА – Дирекция по Дистрибуция и финансови услуги 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Управление на финансите и счетоводна отчетност предприятията във възд. транспорт 

 
• Дати (от-до)   Юни 1992  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Институт за усъвършенстване на ръководни кадри във въздушния транпорт, Екс-ан-
Прованс, Франция 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Управление на предприятията във възд. транспорт 

• Дати (от-до)  Октомври 1991  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Международна асоциация за въздушен транспорт, Женева 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Маркетинг на авиокомпаниите 

 

• Дати (от-до)  От Септември  1976 год. до Юни 1980 год.  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Киевски  институт за инженери от гражданската авиация, гр. Киев 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Икономика и управление на въздушния транспорт 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Инженер-икономист (магистър) в гражданската авиация 

 
ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ 

 

  АНГЛЙИСКИ, РУСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ  

 
 


