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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име 

Адрес 

Телефон 

ВАСИЛЕВА, БИСТРА КОНСТАНТИНОВА 

бул. Княз Борис I, № 77, гр. Варна, 9002, България 

Факс 

E-mail bistravas@ue-varna.bg 

Българска Националност  

ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до) 2011 - понастоящем 

• Име и адрес на работодателя Икономически университет, Варна, бул. “Княз Борис I” 77 

• Вид на дейността или сферата на
работа 

Университет 

• Заемана длъжност Зам.декан на Факултет „Управление” 

• Основни дейности и отговорности Изпълнява задачи, възлагани от Декана; 
Изпълнява функции на Председател на Атестационната комисия към факултета; 
Изготвя и представя текущи доклади пред Факултетния съвет по въпросите на учебната и 
научно-изследователската дейност и докторантурите; 
Факултетен координатор по програма Еразъм. 

• Дати (от-до) 2009 - понастоящем 

• Име и адрес на работодателя Икономически университет, Варна, бул. “Княз Борис I” 77 

• Вид на дейността или сферата на
работа 

Университет 

• Заемана длъжност Представител на ръководството по качеството 

• Основни дейности и отговорности Създаване, внедряване и поддържане на системата по качеството в съответствие с ISO 
9001:2008; 
Актуализиране на НК и останалите документи по качеството; 
Изготвя и представя текущи доклади пред  ръководството за степента на ефективност на 
системата; 
Разпространение  на документите по качеството; 
Провеждане консултативния съвет по качеството; 
Контрол върху изпълнението на предприетите коригиращи  и превантивни действия; 
Контрол върху управлението на несъответстващ продукт до отстраняване на 
недостатъците; 
Обучение на персонала по проблемите на качеството; 
Изготвяне на график, провеждане на вътрешни одити и отчитане на резултатите. 

• Дати (от-до) 2005 - понастоящем 

• Име и адрес на работодателя Икономически университет, Варна, бул. “Княз Борис I” 77 

• Вид на дейността или сферата на
работа 

Университет 

• Заемана длъжност Доцент, катедра “Маркетинг” 

mailto:bistravas@ue-varna.bg
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• Основни дейности и отговорности  Лекционни курсове в бакалавърска степен по следните учебни дисциплини: 
 Маркетинг  
 Маркетингови изследвания 
 Управление на качеството 
 Маркетингови комуникации 
 Директен маркетинг 
Лекционни курсове в магистърска степен по следните учебни дисциплини: 
 Рекламен инженеринг и дизайн 
 Интерактивен маркетинг 
 Маркетингови изследвания 
 Корпоративни маркетингови комуникации 
Научен секретар на катедра “Маркетинг” от 2003 до 2011 година. 

 

• Дати (от-до)  2009 - понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  Университет „Асен Златаров”   

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет 

• Заемана длъжност  Доцент, катедра „Маркетинг” (от 2012 г. катедра „Маркетинг и туризъм”) 

• Основни дейности и отговорности  Лекционни курсове в бакалавърска степен по следните учебни дисциплини: 
 Стратегически маркетинг  
 Управление на продажбите 

 

• Дати (от-до)  2009 - понастоящем 

• Име и адрес на работодателя  Технически университет – Варна   

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет 

• Заемана длъжност  Гост-преподавател  

• Основни дейности и отговорности  Лекционни курсове в бакалавърска степен по следните учебни дисциплини (на английски 
език за чуждестранни студенти): 
 Комуникации и ПР  
 Социален маркетинг 

 

• Дати (от-до)  2004 - 2010 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет, Варна, бул. “Княз Борис I” 77 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет  

• Основни дейности и отговорности  Лекционни курсове за Еразъм студенти (на англ. език) по следните дисциплини: 
 Управление на качеството (бакалавър) 
 Маркетингови комуникации (бакалавър) 
 Маркетингови изследвания (магистър) 

 

• Дати (от-до)  1999 - 2005 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет, Варна, бул. “Княз Борис I” 77 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет  

• Заемана длъжност  Главен асистент, катедра “Маркетинг” 

• Основни дейности и отговорности  Лекционни курсове в бакалавърска степен по следните учебни дисциплини: 
 Маркетингови изследвания 
 Управление на качеството 
 Директен Маркетинг 
 Продуктов мениджмънт 
Лекционни курсове в магистърска степен по следните учебни дисциплини: 
 Рекламен инженеринг и дизайн 
 Интерактивен маркетинг 
Научен секретар на катедра “Маркетинг” от 2003 година. 

 

• Дати (от-до)  01 Декември – 02 Декември 2017 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет, Вроцлав, Полша  
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• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет  

• Заемана длъжност  Гост лектор 

• Основни дейности и отговорности  Интензивен курс по Съвременни комуникации в маркетинга (16 часа) в EMBA програма, 
разработване на учебни материали, оценка 
 

• Дати (от-до)  20 Март – 24 Март 2017 

• Име и адрес на работодателя  Nottingham Business School, NTU, Нотингам, Великобритания 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет  

• Заемана длъжност  Гост лектор 

• Основни дейности и отговорности  Интензивен курс по Отговорни маректингови инициативи: мит или реалност (15 часа), 
разработване на учебни материали, оценка 

 
 

• Дати (от-до)  25 Януари – 30 Януари 2015 

• Име и адрес на работодателя  Karel de Grote Hogeschool, Антверпен, Белгия 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет 

• Заемана длъжност  Експерт (Гост лектор) 

• Основни дейности и отговорности  Интензивен курс по Теория на пазарните изследвания (24 ч.), предоставяне на учебни 
материали в платформата за е-обучение, оценяване 

 

• Дати (от-до)  14 Юли – 24 Юли 2015 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет-Варна 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет 

• Заемана длъжност  Организатор и лектор 

• Основни дейности и отговорности  Лятно училище „Бранд инженеринг” за студенти от Руската федерация (на руски език) 

 
 

• Дати (от-до)  26 Януари – 31 Януари 2014 

• Име и адрес на работодателя  Karel de Grote Hogeschool, Антверпен, Белгия 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет 

• Заемана длъжност  Експерт (Гост лектор) 

• Основни дейности и отговорности  Интензивен курс по Теория на пазарните изследвания (24 ч.), предоставяне на учебни 
материали в платформата за е-обучение, оценяване 

 

• Дати (от-до)  11 Март – 15 Март 2013 

• Име и адрес на работодателя  University of Hertfordshire, Лондон, Великобритания 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Бизнес училище 

• Заемана длъжност  Гост лектор 

• Основни дейности и отговорности  Кратък курс по CRM, Мастърклас: CRM като интегриран елемент на СУК  

 

• Дати (от-до)  15 Октомври – 21 Октомври 2012 

• Име и адрес на работодателя  Karel de Grote Hogeschool, Антверпен, Белгия 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет 

• Заемана длъжност  Експерт (Гост лектор), Договор номер: 1213019 

• Основни дейности и отговорности  Кратък курс по Международен маркетинг (24 ч.), предоставяне на учебни материали в 
платформата за е-обучение, оценяване 

 

• Дати (от-до)  24 Юли – 03 Август 2012 
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• Име и адрес на работодателя  Икономически университет-Варна 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет 

• Заемана длъжност  Организатор и лектор 

• Основни дейности и отговорности  Лятно училище „Бранд инженеринг” за студенти от Руската федерация (на руски език) 

 

• Дати (от-до)  11 – 17 Август 2010 

• Име и адрес на работодателя  Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет 

• Заемана длъжност  Лектор  

• Основни дейности и отговорности  Черноморско лятно училище на тема: „Териториален брандинг на Черноморски регион в 
разширяваща се Европа“ 

 

• Дати (от-до)  23 Май – 31 Май 2010 

• Име и адрес на работодателя  Автономен университет – Барселона, Барселона, Испания  

• Заемана длъжност  Мобилност на преподаватели, Програма Еразъм 

• Основни дейности и отговорности  Учебен курс на тема „Маркетингови метрики”,  International Doctorate in Entrepreneurship 
and Management (IDEM) 

 

• Дати (от-до)  28 Юни - 03 Юли 2009 

• Име и адрес на работодателя  Политехнически институт-Сетубал, гр. Сетубал, Португалия  

• Заемана длъжност  Гост-преподавател, Програма „Учене през целия живот” – Интензивна програма по 
Еразъм 

• Основни дейности и отговорности  Учебен курс на тема „Културно разнообразие и взаимозависимост” 

 

• Дати (от-до)  20 Ноември - 15 Декември 2007, 31 Януари – 27 Февруари 2008, 23 Ноември – 10 
Декември 2008 

• Име и адрес на работодателя  Академия по мениджмънт, Изследователски институт по предприемачество (EEDRI), Лодз, 
Полша  

• Заемана длъжност  Старши изследовател: Мари Кюри „Трансфер на познание”, 6та Рамкова Програма за 
Изследване и Техническо Развитие на ЕС, на основата на контракт no 517156 (MTKD-CT-
2004-517156) 

• Основни дейности и отговорности   Маркетингови изследвания за развитие на клъстери 
 Разработване на маркетингова стратегия за развитие на агроклъстер в Лодз  
 Консултиране на докторанти  
 Разработване на предложения за изследователски проекти по 7ма Рамкова програма 

на ЕС 
 

• Дати (от-до)  20 – 30 Април 2006 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет, Братислава, Словакия  

• Заемана длъжност  Гост-професор, Програма CEEPUS 

• Основни дейности и отговорности  Кратък курс по Маркетингови изследвания 

 

• Дати (от-до)  9 – 16 Април 2005 

• Име и адрес на работодателя  University of Applied Sciences, Worms, Germany  

• Заемана длъжност  Мобилност на преподаватели, Програма Еразъм 

• Основни дейности и отговорности  Кратък курс по “Регионални клъстъри и Европейска политика за регионалните клъстъри”  

 

• Дати (от-до)  5 – 14 Maрт 2003 

• Име и адрес на работодателя  ESEC, Coimbra, Portugal 

• Заемана длъжност  Мобилност на преподаватели, Програма Еразъм 

• Основни дейности и отговорности  Кратък курс по “Маркетингови изследвания в туризма” 

 

• Дати (от-до)  1995 – 1999 
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• Име и адрес на работодателя  Икономически университет, Варна, бул. “Княз Борис I” 77 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет  

• Заемана длъжност  Старши асистент, катедра “Маркетинг” (до 1997  – катедра “Управление”) 

• Основни дейности и отговорности  Семинарни занятия в бакалавърска степен по следните учебни дисциплини: 
 Маркетингови изследвания 
 Технология на рекламата 
 Международен маркетинг 
 Управление на качеството 
 Продуктов мениджмънт 
 Директен маркетинг 

 

• Дати (от-до)  Януари - Февруари 2000 

• Име и адрес на работодателя  USTL-IAE, Lille, France 

• Заемана длъжност   Гост-преподавател в USTL-IAE, Lille, France 
Лекционни курсове: 

 Международен маркетинг 

 Рекламен мениджмънт 

• Основни дейности и отговорности  Лекции и участие в дейностите на IAE Marketing Research Centre 

 

• Дати (от-до)  1995 – 2005 

• Име и адрес на работодателя  НБУ, регионален офис Варна, ул. Цар Симеон 11 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет, дистанционно обучение 

• Заемана длъжност  Консултант  

• Основни дейности и 
отговорности 

 Консултиране и оценяване на разработки на казуси по следните учебни дисциплини: 

 Потребителско поведение 
 Рекламна политика 
 Международен маркетинг 
 Производствено и научно-техническо сътрудничество 

 Маркетинг на услуги 

 

• Дати (от-до)  1992 – 1995  

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет, Варна, бул. “Княз Борис I” 77 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Университет  

• Заемана длъжност  Асистент, катедра “Управление” 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Семинарни занятия в бакалавърска степен по следните учебни дисциплини: 
 Маркетинг 
 Агромаркетинг 
 Пазарни и маркетингови проучвания 
 Технология на рекламата 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1999 - 2001 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет, Варна 

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Докторантски минимуми: 
 Макро- и микроикономика 
 Маркетинг  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.02.26 - Маркетинг  
Тема на дисертационния труд: Стратегически маркетингови разчети при експорт на 
български вина 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Научна специалност 05.02.26 - Маркетинг 
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• Дати (от-до)  Май – октомври 1999  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 НБУ, Училище по мениджмънт - Open University 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Завършен курс по  “Управление на пазарните ресурси” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Сертификат на Open University 

 
• Дати (от-до)  Май – октомври 1998  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 НБУ, Училище по мениджмънт - Open University 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Завършен курс по  “Управление на потребители и клиенти” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Сертификат на Open University 

 
• Дати (от-до)  Януари - март 1997  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 IESE, Барселона, Испания 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Участие в Международната програма по развитие на персонала във висшите учебни 
заведения  

 
• Дати (от-до)  Октомври 1992  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет в Брадфорд и ЦСДК при ИУ, Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Завършен кратък курс по  “Стратегически и маркетингов мениджмънт” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Сертификат  

 
• Дати (от-до)  Февруари – май 1992  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет, Варна 

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Завършен курс по бизнес английски 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Сертификат  

 
• Дати (от-до)  Август – юли 1991 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Университет в Делауеър, Икономически университет, Варна 

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Завършена сертифицирана програма по английски  и бизнес английски език на 
напреднало равнище 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Сертификат  

 
• Дати (от-до)  1989 - 1992 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет, Варна 

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Докторантски минимуми: 
 Философия 
 Стокознание на ХВС 

 
• Дати (от-до)  1984 - 1989 
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• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет, Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  Защита на дипломна работа и държавен изпит по специалността 
 Икономика и организация на търговията (държавен изпит) 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по икономика 

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 
удостоверени с официален документ 

или диплома. 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  РУСКИ  

• Четене  отлично 

• Писане  отлично 

• Разговор  отлично 

 

  АНГЛИЙСКИ  

• Четене  отлично 

• Писане  отлично 

• Разговор  отлично 

 

  ИСПАНСКИ 

• Четене  добро 

• Писане  задоволително 

• Разговор  задоволително 

 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

  Работа в екип: Работа в различни екипи, предимно изследователски и консултантски, 
както български, така и международни. Ръководство на НПО и подпомагане на 
дейността им по международни проекти. 

 

 Междукултурни умения 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 Участие в международни проекти: 

 Мениджър проекти във ФРЛ; Проект No. CZ/01/B/P/PP/134047  EUROCARE – 
Подобряване на дългосрочното обучение на персонала в областта на социалните 
услуги в Европа, 2001 – 2003 

 Участник в тематичен панел 6 “Онтология”, Проект No. ccfm-4-151 CCForm – Онлайн 
механизъм за управление на потребителски рекламации, 5-та рамкова програма IST, 
2002 – 2004 

 Участник в тематична група  # 5 “Ангажираност” в Тематична мрежа по проект No. 
109872 – CP-1-2002-1-NO-ERASMUS-TN – CCN – Мрежа “Потребителите в 
гражданското общество”, 2003 – 2006, Координатор: Hedmark University College 
(Норвегия). 

 Участник в проект No. 116818 – CP-1-2004-1-ES-comenius-C3PP – E-CONS – Мрежа за 
обучение на потребители, 2004 – 2007 

 Програма ERASMUS “Мобилност на преподаватели” 
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 Участник в проект “Регулиране на енергийните доставки и потребителския интерес”, 
No 17.020100/05(04)/408149, 2005 – 2007, координатор Centro Tecnico Regionale di 
Ricerca sul Consumo Europeo, Италия. 

 Разработване на съвместна Европейска магистърска програма по потребителска 
икономика в рамките на Тематична мрежа CCN2: Consumer Citizenship Network, 2006 
– 2009, Координатор: Hedmark University College (Норвегия). 

 Проект “Standard Budgets – An instrument to fight and prevent overindebteness and 
promote financial inclusion and well-being”, VP/2007/12 Mutual Learning on Social 
Inclusion and Social Protection, Ноември 2007 - Октомври 2009, Координатор: ASB, 
Линц, Австрия. 

 Старши изследовател: Мари Кюри „Трансфер на познание”, 6та Рамкова Програма за 
Изследване и Техническо Развитие на ЕС, на основата на договор no 517156 (MTKD-
CT-2004-517156), Ноември 2007 – Декември 2008, Академия по мениджмънт, EEDRI, 
Лодз, Полша. 

 Гост-преподавател: Проект No: IP – 01078 – P – SETUBAL01: EPICA – Обучение на 
потребителите като активни граждани, Програма „Учене през целия живот” – 
Интензивна програма Еразъм, 21 Юни – 03 Юли 2009, Координатор: Политехнически 
институт-Сетубал, гр. Сетубал, Португалия. 

 Ръководител на работна група # 1a Think Tank консултации, Проект PERL No 155927-
LLP-1-2009-1-NO-ERASMUS-ENWA – Партньорство за обучение и изследване за 
отговорен начин на живот, Програма „Учене през целия живот” – Академични мрежи 
Еразъм, 2009 – 2012, Координатор: Университетски колеж Хедмарк (Норвегия).   

 Участник в WG #4 Curriculum Development, Проект PERL2 Партньорство за 
образование и изследване за отговорен начин на живот, LLP Agreement Number 2012-
3813/001-001, Project Number 526087-LLP-1-2012-1-NO-ERASMUS-ENW, 2012-2015, 
LLP Erasmus Academic Networks, Координатор: Университетски колеж Хедмарк 
(Норвегия). 

 Експерт по проект „Черноморска мрежа за регионално развитие” (BlasNET) в рамките 
на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013”, по договор № 
1.1.3.65714.96-MIS-ETC 234–64832/30.08.2011г. с Министерството на регионалното 
развитие и туризма, Румъния. 

 Ключов експерт „Маркетинг в туризма“: „Изработване на виртуална платформа за 
популяризиране и представяне на туристическия потенциал на партньорите по проект 
„Съвместна туристическа инициатива” с акроним JTI – TARGET по Програма за 
Европейско териториално сътрудничество „Гърция–България“ 2007–2013,  Договор 
№. B2.12.01 / 20.03.2012 г. 

 Координатор и изследовател: GESITI Project/DTSD - CTI/MCT-Brazil: Оценяване на 
управлението на информационните системи и технологии в болниците в България. 

 Национален експерт за България: Пилотен проект – Разработване на обща 
методология за Референтни бюджети в Европа, Договор № VC/2013/0554, 
Координатор APPLICA и Център за социална политика Herman Deleeck, Университет 
в Антверпен, Април 2014-2015. 

 Изследовател: Car Workshops: A Serious Game Approach to Managing Waste 
Considered Hazardous (CARWASH), Erasmus+, KA2 / Contract No 2014-1-ES01-KA202-
004483. 

 Изследовател: Community of Responsible Recreational Initiatives in Europe (CORRIE), 
Erasmus+, KA2 / Agreement n° 2015-1-BG01-KA202-014280, 2015-2018. 

 Експерт: Член на Националната комисия за подбор на проекти по Програма CEEPUS, 
2015-17. 

 Координатор проект: Shaping the future education in tourism (FET), Erasmus+, KA2 / 
Agreement n° 2016-1-MK01-KA203-021651, 2016-2018. 

 Експерт: Circular €conomy Digital Training Toolbox to foster Innovative Green 
Entrepreneurs (Eng@ge), Erasmus+, KA2 / Agreement n° 2016-1-RO01-KA202-024493, 
2016-2018. 

 Експерт и координатор проект: Adventure Tourism Innovation Partnerships (AVIP), 
Erasmus+, KA2 / Agreement n° 2017-1-UK01-KA203-036706, 2017-2019. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Участие в национални проекти: 
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КООРДИНАЦИЯ,  УПРАВЛЕНИЕ И 

АДМИСТРАЦИЯ НА ХОРА, 
ПРОЕКТИ И БЮДЖЕТИ В 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА СРЕДА ИЛИ  

НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА 

(НАПРИМЕР  В ОБЛАСТТА НА 

КУЛТУРАТА И СПОРТА) У ДОМА И 

ДР. 

 Партньор по проект PHARE Инициативи на пазара на труда BG 0102.05.05.038 
“Квалифицираните кадри в туризма – ключов фактор за утвърждаването му като 
водещ отрасъл в икономиката на Варненския регион”, ноември 2003 – март 2004 

 Мениджър проект No. BG 2003/004.937.11.03-01.25 “Постигане на конкурентност на 
СМЕ чрез Център по качество и бизнес съвършенство”, Януари – Декември 2006, 
Координатор: ВТИК 

 Консултант по Проект No. BG2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS-458 Изследване на 
нагласите и навиците на българските домакинства при покупка и консумация на 
консервирани зеленчуци, Декември 2006 – Май 2007 

 Консултант по Проект по Приоритетно направление 2 на Оперативна програма 
„Развитие на Човешките Ресурси": „Повишаване на производителността и 
адаптивността на заетите в „Петрол” АД”, Възложител „ВБС” ООД, Юни 2008 – Март 
2009. 

 Консултант по Проект А08-12-21/30.07.2008 за разработване на единна методика – 
стандарти, унифицирани критерии и индикатори за измерване и отчитане на 
състоянието на прозрачност и отчетност на областните и общинските администрации 
по проект А08-12-21/30.07.2008 „За прозрачни и открити областни и общински 
администрации”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 

 Консултант по Проект No: ЗMS-02-57/01.06.2011: Разработване и внедряване на СУК 
ISO 9001:2008 в „Шопметрикс Европа” ООД, финансиран по ОП „Конкурентност”:  
BG161PO003-2.1.08. 

 Ръководител на проект К-02-12/26.07.2012 г. „Клъстер „Експертен център за приложни 
компетентности Варна” - драйвер на конкурентоспособността” с номер на проектното 
предложение BG161PO003-2.4.01-0017-C0001, финансиран по ОП „Конкурентност”: 
BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитиетона клъстерите в България”. 

 Консултант по Проект BG 051PO001-2.3.02-0255 “Подобряване на безопастността на 
условията на труд в “Примагаз” АД”, Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2012-
2013. 

 Ръководител на проект BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните 
планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически 
университет-Варна” по процедура BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните 
програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на 
труда” 2013-2015. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Умения за работа с: 

 МS Office 

 MS Access 

 SPSS 

 ME-XL 

 BSC Designer 

 MS Visio 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 Управител на Алтекс Интерглобал ООД – Shoppix Bulgaria, специализирана агенция за 
инспекции с „тайни” клиенти, www.shoppixbg.com  

Председател на УС на Сдружение „Е-маркетинг” 

Член на Управителния съвет на Сдружение „Партньорство за маркетингово развитие” 
(MDI) 

Член на MSPA (Mystery Shopping Provider Association) 

Член на ESOMAR 

Член на CIM (Chartered Institute of Marketing) 

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ: 

 Маркетингови стратегии 
 Маркетингови изследвания 
 Рекламен мениджмънт 
 Управление на качеството 

В областта на: 

http://www.shoppixbg.com/
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Химическа промишленост: „Полимери” АД, „Билдкомерс” ООД, Консорциум „Полимери 
билд” 

Търговия: „Петрол” АД, „К&Б Груп” ООД, „Мангуста” ООД, „СИР” ООД, „Павидера” ООД, 
„Примагаз” АД 

Производство: „Елдом Инвест” ООД, „Касиопея” ЕООД, „Декаба” АД  

Рекламни агенции: Силекс, еМ Студио 

ИТ: „Ардес ИТ” ЕООД 

ХВП: „Техра” АД, „Корн” АД, „Маноло” ООД, „Традел” АД 

 


