
 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

УМЕНИЯ 

РЕЗЮМЕ НА ПРОФИЛА 

КАРИЕРА (МЕНИДЖМЪНТ) 

2018 

2013 

2012 

- 
2021 

 

ИТ мениджър с девет години опит в сферата на информационните технологии и 

мениджмънта.  

2021 
- 

2013 
 

Офис мениджър 

Васи ЕООД  

гр. Варна, ул. Драгоман 47  

ПЕТЯ 
ПЕТРОВА 

Заместник директор |  ЦИПНИКТ  

КОНТАКТИ
  
 

 +359 882 16 5678 

petya.p.petrova@ue-varna.bg 

ue-varna.bg/bg/teacher/7203 

Варна, България  

 

ДОКТОР ПО „ИНФОРМАТИКА” 

Икономически университет - Варна 

МАГИСТЪР ПО „ИНФОРМАТИКА” 

Икономически университет - Варна 

 

БАКАЛАВЪР ПО „ИНФОРМАТИКА” 

Икономически университет - Варна 

 

•   Проектен мениджмънт 

•   Езици за програмиране  

•   Мобилни и облачни технологии 

•   Изкуствен интелект 

•   Планиране 

Професионално квалифицирана в областта на ИТ услугите и мениджмънта с 9 

години опит в областта. Квалификацията в сферата на Информатиката е поставена 

още от гимназията и надградена в различните степени на висшето образование. 

Знанията са преподавани пред студенти, академичен и административен състав на 

ИУ-Варна през изминалите 7 години. Уменията са прилагани професионално в 

Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни 

технологии (ЦИПНИКТ), където са развити още организационните и екипни 

качества, принципите на деловото общуване и професионалната етика. 

 

Заместник директор  

Икономически университет - Варна 

Център за изследване и прилагане на нови информационни и 

комуникационни технологии 

Веща в прилагането на иновативни практики и процедури за подобряване на 

ефективността на екипа и управлението на ИТ проекти;  

С подход към потребителя и отговорност към клиента и възложителя; 

С общи познания в областта на счетоводство и човешките ресурси. 

Офис мениджър 

Икономически университет - Варна  

Център за изследване и прилагане на нови информационни и 

комуникационни технологии 

 

  

      

Petya Petrova| ЦИПНИКТ 

27.06.1989 

 

2011 
Офис асистент 

АЛФА СЪРВИС ЕООД 

гр. Варна, ул. Плиска 7 ет.4 ап.11 

2012 

ПРОФИЛ „ИНФОРМАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ” 

СУ „Асен Златаров” , гр. Шабла 

2008 

http://www.ue-varna.bg/bg/teacher/7203
https://www.ue-varna.bg/bg/teacher/7203
https://www.ue-varna.bg/bg/p/7811/za-nas/struktura/universitetski-tsentrove/tsentar-za-izsledvane-i-prilagane-na-novi-informatsionni-i-komunikatsionni-tehnologii-tsipnikt


 

 

 

 
СОЦИАЛНИ 

СЕРТИФИКАТИ 

facebook.com/pepi.petrova 

linkedin.com/in/petya-petrova-5b3239a9 

pepi.p.petrova 

ПРЕГОВОРИ И ЕФЕКТИВНА 

КОМУНИКАЦИЯ 

Институт „Итера“ 

ПРАВЕН РЕЖИМ НА Е-ДОК 

Проект „Дигитализация и дигитални 

компетентности – тенденции и инов. практики 

СЕРТИФИКАТ ЗА ЛИДЕРСТВО 

Международна академия за лидерство, 

Буджада, Турция 

 

СОФТУЕР 

•   MS Office (Expert) 

•   HTML/CSS, PHP, .NET 

•   CMS, ERP 

•   Счетоводен софтуер 

•   Adobe Photoshop 

ЕЗИЦИ 

•   Български (роден език) 

•   Английски 

•   Руски 

     

2021 

2019 

2019 

КАРИЕРА (ОБРАЗОВАНИЕ)  

Преподавани дисциплини пред студенти „Информатика“, „Логическо и 

функционално програмиране“, „Интелигентни системи“, „Счетоводен софтуер“. 

Проведени курсове пред докторанти, академичен и административен състав 

със средства за повишаване на дигиталните компетентности. 

Разработчик софтуер 

Икономически университет - Варна  

 Сайт на ИУ-Варна 

 Онлайн книжарница на ИУ-Варна 

 Сайт на форум на Община Варна 

 Сайт на кръгла маса „ИТ иновации във висшето образование“ 

 Вътрешно университетски уеб-базирани системи, сред които: 

o Система за кандидатстудентски прием (КСП) 

o Система за управление на документооборота 

o Система „Електронни изпити“ 

o Система „Електронни плащания“ 

o Система „Електронни документи“ 

o И др.  

2016 
- 

2015 

РАЗРАБОТКИ 

Хоноруван преподавател 

Икономически университет - Варна  

Катедра „Информатика“ 

ИТ КАРИЕРА  

2021 
- 

2014 
 

 

2021 
- 

2019 

 

Експерт системно осигуряване 

Икономически университет - Варна  

2015 
- 

2014 

Програмист, софтуерни приложения 

Икономически университет - Варна  

СЪБИТИЯ 

Организирани, съпровождани и ръководени ежегодни събития и формати:  

 Фонд за подпомагане на талантливи студенти. 

 Проект "IT Master class" – нов образователен модел, в който активна 

роля има бизнесът. 

 Кръгла маса "IT иновации във висшето образование". 

 Форум на Община Варна 

 Хакатон за студенти и ученици "Smart Solutions for Smart Varna". 

 

https://www.ue-varna.bg/
http://bookstore.ue-varna.bg/
https://edfor.varna.bg/
https://conference.ue-varna.bg/it_edu/
https://ksp.ue-varna.bg/
https://documents.ue-varna.bg/admin/login
https://ue.test.center/admin/
https://ue-varna.bg/bg/p/8164
https://masterclass.ue-varna.bg/
https://conference.ue-varna.bg/it_edu/
https://edfor.varna.bg/
https://ue-varna.bg/bg/news/hakaton-za-uchenitsi-i-studenti-smart-solutions-for-smart-varna/851

