
 
 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
ЗНР 
Универзитет во Ниш- Србија (10.1994-06.1999)  
Дипломиран инженер за Заштита на животната 
средина 
Дипломиран инженер на Електромагнетни зрачења - напон на 
чекор, допир и гаусова метода на распределба -прв од своја 
генерација, активен член во Студентска организација и 
крводарител 

Никола Тесла 
Средно училиште  „Никола Тесла“ – Ниш-Србија 
(10.1990-06-1994) 
Електротехничар  по микроелектроника, Дипломска 
работа со Интегрисани логички кола во ЦМОС 
технологија 

ГОЦЕ 
СЕРАФИМОВ 

Дипломиран инженер за Заштита 
на животна средина 

ПРОФИЛ 
Дипломиран инженер  
Искуство со технологии развој и 
индустрија над 20 години. 
Солидно познавање на 
компјутерски јазици за 
администрација и напреден  
технички приказ и развој. 
Искуство  со  работа со странски 
јазици  
Англиски јазик – повеќе од 4 
години  како службен јазик и 
континуриано во професионален 
агнажман  
Бугарски јазик – 3 години службен 
јазик 
Српско – хрватски јазик - 
континуирано 
Германски јазик – основен курс.  
Поседување на возачка дозвола, 
флексибилен кон работно време и 
работа под динамичко 
опкужување. 
 

КОНТАКТ 
Тел. 
+38974600963 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО 

 
Центар за јавно здравје - Кочани - Директор 
Август 2019 – до сега. Источно плански регион, Центарот  
одговара за регион  од 120000 жители. Одговорен за 
развој на молекуларна лабораторија како и развој на 
инстиуцијата. Заводот се здобива со донации од милион 
денари за помалку од две години.  
 
Пејпар Мил  Оперативен директор 
Март 2017 – Мај 2019 
Рестартирање на производство , организирање на  работна 
сила, финансико следење на работа, контрола на 
производство, поставување на стандарди, реализирање и 
планирање на буџет. Постигнат раст на производство од 
550т во мај 2017 до 1450т  во мај 2018.Намалување на 
потрошувачка на пареа од 248г на 178г пареа за 
производство на хартија и од 120т вода за т хартија на 36т    
Последните 10 месеци,  одговорен за развој и 
автоматизација на производство. Планирање и реализација 
на развој на Пејпар Мил со буџет од 800.000 евра 
годишно.  
 
Општина Кочани Соработник за животна средина 
Од 09.2005 –до 03.2017 
Задолжен за проекти од животна средина и енергетска 
ефикасност, издавање на дозволи за елборати и 
интегрирани дозволи, инспекторски надзор  и контрола на 
построенија, задолжен за компјутерска техника и мрежи. 
Развој и реализација на  планови за отпад, поплави, 
животна средина и  локален економски развој. Постојанен 
член во тендерски комисии. Координатор на низа проекти 
од областа на енергетска ефикасност  ако и други проекти 
финансирани од страна на  разни фондации. 
 
 

 
 



 
Адр. Сремска 5 , 2300 Кочани 
EMAIL: 
goce.serafimov@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Други вештини 
SWOT анализи и логичка рамка, 
Gang рамка, ЕИА и ИСКЗ студии, 
високо познавање по компјутерска 
и автоматска техника, Професор по 
Јunior Achivement, eксперт за 
ЈИМОТОГАКУ, eксперт за ЦДМ 
проекти, енергетска ефикасност и 
одржлив развој 
 
Членство во професионални тела: 
Одбор за организација на културни 
манифестации во Кочани, член во 
ЛЕАП тимот за Кочани, Управен 
одбор на НВО, ДОР и НВО ИНИ во 
Кочани 
Претседател на синдикат за  време 
на работа во општина 
 

DHW POVA  Национален координатор 
2002-2005 
Кординатор  за национален план за управување на отпад, 
Опертивна организација на регионална санитарна депонија 
и организирање на 18 општини во системот заедно со 
модернизација на истите. Усогласување на национална 
легислатива  со ЕУ директиви 
 
УСАИД – ЦБИ –ИОМ- координатор за Кочани 
2000-2002 
Организација на локални клубови за волонтеризам преку 
организирање на настани од областа на животната 
средина, социјала и образование. Анимирани над 180 члена 
, и релизирани над 40 акции.  
 
Табеларен приказ на други проекти и активности со 
професионален ангажман 

 од- до Локација Опис 

05.2000-

11.2000 

Кочани Проект Чиста и зелена Македонија- 

финанасиран од UNDP. Одговорен за 

хортикултурно уредување  

03.2002-

08.2002 

Кочани ЅЕС- програма финансирана од страна 

на  

UNDP. Одговорен за пристапна 

раскрсница во Индустриски дел. 

09.2002-

11.2002 

Чешиново 

Таринци и 

Уларци 

Попис 2002 . Инструктор -Одговорен за 

областите Чешиново, Таринци и Уларци 

06.2003-

11.2003 

Кочани Косултант за техника и продажба на 

интернет пакети МОЛ  

03.2003 

11.2004 

Кочани Координатор на работа на волотери во 

Кочани во проектот Mak Аction 

финасиран од USAID , реализирано над 

40 активности  

05.2004-

09.2005 

централно 

источна 

Македонија 

Кооординатор за централно источна 

Македонија  за Физибилити студија за 

регионална депонија. Дел од 

Национален план за управување со 

цврст отпад. Развој на законска 

регулатива и трансбондирање на ЕУ 

легислатива  

09.2005-

2016 

Кочани Општина Кочани – советник 

Организирање на настани за животна 

средина. Подготовка на проекти. Над  

десетина одобрени проекти од 

Министерство за животна средина  

03.2005 Кочани Општина Кочани – советник  

Собирање на податоци во регионот. 

Припрема на презентации и превод на 

плански документи 

03.2003 

2016 

Кочани Одговорен за работата на канцеларијата  

на Инфо точката на ЕУ. Десеминација на 

знаења за ЕУ 

05.2006 Плисен 

Словачка 

Презентација на историски наследени  

загадени точки во Маедонија. Работа со 

токсични материи и расчистување на 

индустриски жешки точки 

02.2007 Кочани Реализација на проект за геотермално 

затоплување  со измена на 

топлоизменувач. Финансирано од TAM 

BAS  

mailto:goce.serafimov@gmail.com


 
03.2007 Брегалнички 

регион 

Изработка на План за здравство – работа 

со повеке невладини организации 

03.2007 

 

Перејаслав 

Хмелницки 

Украина 

Подготовка на План за селективен собир 

на смет за Општина Перејаслав 

Хмелницки 

05.2007  Скопје Обука за Интегрирано спречување и 

контрола на загадувањето 

04.2007 Велес Подготовка на еколошка компонента на 

реализација на брана Лисиче 

10.2007 Токио 

 Јапонија 

Обука за Одржлив развој на општини 

11.2007 Кочани Припрема на CDM проекти: 

- Когенерациска централа во 

Хартија КО 
- Измена на сијалици во 15 

општини 
-  Собирање на депониски гас за 

кочанска , виничка и штипска 

депонија 
03.2008 Кочани Десеминација на знаење од обука во 

Јапонија 

05.2008 Кочани 

Братислава 

Словачка 

Реализација на проект за селективен 

собир на смет  со изработка  на Закон за 

пакувања 

07.2008-

03.2009 

Кочани Изработка на Детски парк 

2010 Кочани  План за управување  со отпад  

2015  Кочани  План за заштита од поплави  

2010 

2015 

Кочани  План за заштита на населението  

 
 
Други активности и публикации: 
- Публикации за штедење на енергија финасирани од 
USAID 
- Упатство за ЏИМОТОГАКУ на македонски и англиски 
јазик 
- Извештај за  можности за CDM проекти 
- Повеќе публикации во локални весници 
 

 
 

 

ВЕШТИНИ 
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