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От април 2007г. до сега

Национален PR / „Връзки с обществеността” /
Национален PR Национално Сдружение
www.mg2007.bg

„Младежки

Глас”

Вид на дейността или сферата на работа

Организация и провеждане на младежки инициативи. Връзки с
медиите. Реклама в социалните мрежи. Работа по младежки проекти.
През 2012/2013/2014/2015г. по проекта МИКЦ –Бургас „Гласът на
младите”, финансиран по Националната програма за младежта към
Министерството на младежта и спорта – проект на Сдружение
''Младежки Глас''. Поддръжка на рекламни кампании в Google
AdWords, Facebook профил. Графичен дизайн на рекламни
материали – брошури, визитки, каталози и др.
Организиране на мероприятия, граждански инициативи, семинари,
кръгли маси. Изграждане на цялостния имидж на организацията в
социалните медии, обществеността, работа с медийните канали.
Изработка на всички видове рекламни материали. Графичен дизайн и
рекламна стратегия.
Ръководител на проект „Всички сме едно семейство” –
Благотворителен коледен бал от 2011г. до 2017г. /6 години/.
Специално събитие с официални гости, кауза и медийни партньори
за област Бургас.
От март 2017 до август 2017

Експерт „Маркетинг и реклама“
Софтуерна фирма „Смарт Софтуер Системс“ гр.Бургас
https://smart-ss.org/
Вид на дейността или сферата на работа
Поддръжка на рекламни кампании в Google AdWords, Facebook
профил. Графичен дизайн на рекламни материали – брошури,
визитки, каталози и др. Участие в изложения и презентации. Писане
на статии и поддържане на блог. Осъществяване на рекламни
кампании. Комуникация с медийните канали.
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От април 2014г. до май 2016

Главен редактор на България Портал
София Портал, Пловдив Портал, Бургас Портал, Варна Портал, Русе
Портал
www.bulgaria-portal.com : www.burgas-portal.com www.plovdiv-portal.com
www.sofia-porta.com www.ruse-porta.com www.varna-portal.com
Вид на дейността или сферата на работа
Ръководител на екип от програмисти и редактори на съдържание.
Ежедневно поддържане на порталите с новини. България Портал е
различна информационна агенция за културни, развлекателни,
туристически и др. събития, случващи се в различни градове от
страната. Кореспонденция с институции и бизнес средата във всеки
град от порталите. Организация на онлайн събития в социалните
мрежи и ангажираност на потребителите в интернет пространството.

От април 2014 до март 2017г.

Дирекция към МВР.

От август до ноември 2013г.

Експерт „Връзки с обществеността”

СТРАНД Бургас – търговски развлекателен център; www.strand.bg
Поддържане на връзки с вътрешните и външните публики.
Организиране на мероприятия. Отразяване на мероприятия в
медиите, официалния сайт и социалните мрежи. Интернет
реклама. Копирайтинг.
Вид на дейността или сферата на работа

Цялостно изграждане на имиджа на организацията в публичното
пространство.
16 ноември 2010г. до август
2013г.

Ръководител екип „Връзки с обществеността”

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас; www.btu.bg
Поддържане на връзки с вътрешните и външните публики на
Университета. Отразяване на мероприятия в медиите и
официалния сайт. Организиране на работата на екипа.
Вид на дейността или сферата на работа

Цялостно изграждане на имиджа на организацията.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
2016

Септември 2010 г. до юни 2012г.

PR и Мениджмънт на репутацията
London School of Public Relations

специалност „Бизнес администрация”
Нов Български Университет
▪ Магистър

Септември 2006г до юли 2010г.

специалност „Връзки с обществеността”
Бургаски Свободен Университет
▪ Бакалавър
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Септември 2001г до май 2006г.
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Технология и мениджмънт
Професионална гимназия по туризъм „Проф, д-р Асен Златаров” –
Бургас

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
[Премахнете всички празни полета.]

Майчин език

Български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

Слушане

Английски език

свободно

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно
устно изложение

свободно

свободно

свободно

свободно

Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.

Руски език

самостоятелно

самостоятелно

основно

основно

самостоятелно

Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене
Обща европейска езикова рамка

Комуникационни
компетенции

умения

и

Умение за активно слушане, умение за изразяване на мнение,
познаване особеностите на невербалната комуникация, умение
за водене на дискусия, конкретизиране на факти и информация,
умение за общуване, само разбиране, саморегулация,
мотивация, съпричастност, работа в екип.

Организационни
компетенции

умения

и

Умение за координиране на хора и дейности, лидерски умения,
писане на проекти, организиране на формални и неформални
мероприятия, вземане на решения, носене на отговорност.
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 Сертификат по Графичен дизайн. Работа с

Certificate of English Upper-intermediate
програмите Illustrator и Photoshop– 2016г.
- Britanica educational centre – преминала 4
 Участие в обучение за НПО на тема
нива на обучение;
„Професионални стандарти в комуникацията на НПО чрез 
Завършила успешно 3 месечно обучение
традиционни, нови и социални медии”;
със сертификат в Академия от международни

Сертификат за обучение на програма
специалисти и експерти с пет модула и
„Photoshop”;
придобити умения в следните сфери

Сертификат за обучителен семинар
организирано от Фондация ”Конрад Аденауер”:«Структурен диалог и младежко овластяване» по
Психология на личността; -Култура; -Преговори и
программа Еразъм + на ЕК;
реторика; -Общуване с медиите; -Принципи на

Сертификат ''Как да изготвим успешен проект успешното управление.
по програмите на ЕС, издаден от Проджекта ООД

Преминала семинар обучение на тема
София;
Публично-частно партньорство;

Сертификат за първо и второ ниво по Руски 
Сертификат за преминало три модулно
език, издаден от Езиков център WORDS- Бургас;
обучение:

Посещение и обучение в Европейският
1.Ефективност на публичната реч; 2. Медийно
парламент, Комисията на регионите и ролева игра в присъствие; 3. Реторика
Парламентариумът – Брюксел, Белгия;
Преминала през обучителен семинар на тема

Участие в работна среща в Анкона, Италия “Мениджмънт и Лидерски Умения”, организиран
като представител на УС на Сдружение „Младежки
от Европейски Информационен Център с получен
Глас” България по проект „Черноморска социална
сертификат;
мрежа за ефективно сътрудничество” на Асоциацията 
Обучение по Лидерство и Лидерски
на Българските Черноморски Общини;
качества;

Участие в обучение и получила сертификат за 
Сертификат “Подготовка на Европейски
„Подготовка на бизнес план за извършване на
проекти” – Балкански институт по труда и социалната
стопанска дейност от НПО” организиран от Българския политика;
център за нестопанско право, по проект „Стопанската 
Промоция
на
безвъзмездното
дейност: скритият потенциал за нестопанския сектор в кръводаряване” на Български Червен Кръст;
България”, с подкрепата на Фондация „Америка за

Фасилитаторски умения, организатор БЧК;
България”;

Познаване
на
принципите
на
Международното
Червенокръстко
движение.

Certificate of training – International Rotary Youth
Leadership Award (RYLA) Seminar 2011 – Rotary
international district 2484;

Грамоти от „Национален летен университет
2011 и 2012’’- организирани от НПСС;

Удостоверение за преминат семинар за
„Бизнес софтуер под MAC OS’’;

„Конфликти в ежедневието” - по МИКЦГласът на младите, Бургас – Национален център за
Европейски младежки програми и инициативи;

„Работа в екип” - по МИКЦ- Гласът на
младите, Бургас –
Национален център за Европейски младежки програми
и инициативи;

„Подготовка и реализация на младежки
проекти” по МИКЦ- Гласът на младите, Бургас –
Национален център за Европейски младежки
програми и инициативи;

„Евроинтеграция – институции, програми и
политики на ЕС’’ - по МИКЦ- Гласът на младите,
Бургас – Национален център за Европейски младежки
програми и инициативи;

Семинар за младежи - „Демокрация и
гражданско общество” по МИКЦ- Гласът на младите,
Бургас – Национален център за Европейски младежки
програми и инициативи;
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Компютърни умения и
компетенции

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР - с интернет и всички Windows–
приложения, Photoshop, Illustrator, Power Point, Picasa умения за
работа с офис машини.

Свидетелство за управление на
МПС

Категория „В” от 04.12.2008г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Публикации
Презентации
Проекти
Конференции
Семинари
Отличия и награди
Членства
Връзки

 Член на управителният съвет към СНЦ „Младежки Глас”
България;
 Грамота „За цялостен принос и отдаденост към
организацията. Без теб, това което младите хора искат да
кажат няма да бъде чуто и разбрано от обществото” от
екипа на Национално сдружение „Младежки Глас”
 Почетна грамота „За вярност и принос към дейността на
Съюза на българските командоси през 2015г” – от
председателя на УС на СБК Генерал-полковник,
проф.Юлий Абаджиев

ПРИЛОЖЕНИЯ
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