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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Милена Васкова Иванова 
 

  

 България, Пловдив, 4000, ул. „Прогрес” 21 

  Мобилен телефон     0898 56 26 59   

 E-mail   mili@mail.bg 

 

 

Пол  Жена | Дата на раждане 24.11.1977 г. | Националност Българска 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ   

  

 
 

 
 
 

 
 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ 

ДЛЪЖНОСТ 
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ 

ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА 
КОЕТО КАНДИДАТСТВАТЕ 

ЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ 

 

09.09.13- до момента Психолог 

Дирекция Бюро по труда- Пловдив 

▪ Провеждане на индивидуални консултации с клиенти  

▪ Провеждане на групови обучения под формата на „Ателие за търсене на работа” 

Вид на дейността или сферата на работа  Психология/ социална работа 

01.01.09- до момента Треньор/ обучител 

Център „образование за демокрация 

▪ Провеждане на тренинги, обучения, конференции, семинари 

Вид на дейността или сферата на работа  Психология 

29.10.12- 30.05.2013 Продавач- консултант- оптик 

Оптика 2000”, Пловдив, ул.”Иван Вазов”27 

▪ Продажба на диоптрични и слънчеви очила 

▪ Ремонт на очила 

Вид на дейността или сферата на работа  Оптика/ здравеопазване 

20.07.11- 26.10.2012 Трудов медиатор- посредник 

Дирекция Бюро по труда- Пловдив 

▪ Регистрация на безработни лица и заявки за свободни работни места 

▪ Трудово посредничество на безработни с цел улесняване на процесите на намиране на 
работа 

▪ Трудово посредничество на  работодатели, с цел намиране на подходящи работници 

Вид на дейността или сферата на работа  Психология/ социална работа 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 

 

 

 

01.01.09- до момента Треньор/ обучител 

Център „образование за демокрация 

▪ Провеждане на тренинги, обучения, конференции, семинари 

Вид на дейността или сферата на работа  Психология 

2016 Психолог, Социална психология магистър 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново 

▪ Мотивация на поведението 

▪ Психология на масовото поведение 

▪ Психодиагностика и консултиране на личност и групи 

▪ Народопсихологи 
 

1998- 2001 Психолог и учител по психология, Социална психология бакалавър 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново 

▪ Социална психология 

▪ Възрастова психология 

▪ Психология на рекламата и маркетинга 

▪ Педагогика 
 

Майчин език Български  език 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език А2 А2 А2 А2 А2 

  

Немски език А1 А1 А1 А1 А1 

  

 

 

Комуникационни умения ▪ Много добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като психолог и 
трудов посредник 

▪ Умения за работа в екип 

▪ Много добри умения за обслужване на клиенти 

Организационни / управленски 
умения 

▪ лидерство и организираност–развити във връзка с  провеждане на обучения на безработни 
лица в групи ( до 13 души) 

Професионални умения ▪ добра работа в провеждане на групови обучения 

▪ добра работа в провеждане на индивидуални психологически консултации 



   Автобиография Милена Васкова Иванова  

  © Европейски съюз, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Страница 3 / 3  

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

 
 

Дигитална Компетенция САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията 

Комуникация 
Създаване на 
съдържание 

Сигурност 
Решаване на 

проблеми 

 свободно свободно свободно свободно свободно 

 Ниво: Основно ниво на владеене  -  Самостоятелно ниво на владеене  -  Свободно ниво на владеене  
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка  

 Въведете име на ИКТ сертификат/ите   

 ▪ добро владеене на офис пакет (програма за обработка на текс, електронна таблица, 
програма на презентации) 

▪ интернет 

Други умения ▪ работа с офис-техника – принтер, скенер, факс 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Кат. B 

 

Обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференции 

 

 

 

 

 

Семинари 

 

 

 

 

 

 

Курсове 

Сертификати 

 

 06.2012г. Участвие в обучение „Разработване на проекти” 

 05.2012г. Участвие в обучение „Фасилитация и управление на групата. Разработване на 
макро и    микро дизайн на обучителни програми” 

 03.2012г. Участвие в обучение „Решаване на конфликти и управление на групата в трудни 
ситуации” 

 10.2011г. Участие в обучение „Активната класна стая” като фасилитатор 

 04.2011г. Участие в обучение „Активната класна стая” 

 03.2011г. Участие в обучение „Работа с агресивни ученици” като фасилитатор 

 05.2009г.  Участвие в обучение „Разработване и управление на проекти” 

 03.2009г. Участие в обучение „Трудова рехабилитация на неравнопоставените групи” 

 07.2008г. Участвие в обучение „Инсайтинг- личната сила и свободата да бъдеш” 
 
 
 

 03.2015г. Участие в Национален граждански панел като модератор на маса 

 2013г. Участвие в общинска конференция „Да планираме заедно с гражданите- Пловдив     
2014-2020” като фасилитатор 

 2010г. Участие в V-та Регионална среща на ученическите съвети и младежите на Пловдив 
като организатор и фасилитатор 

 

 08.2011г. Участие в семинар по проект „Кризисен център за жени, жертви на домашно 
насилие, трафик и насилствена проституция” 

 06.2011г. Участие в семинар по проект „Кризисен център за жени, жертви на домашно 
насилие, трафик и насилствена проституция” 

 03.2003г. Участие в семинар „Терапия чрез решения” 
 
 

▪ 06.2009г. Завършено пълно обучение за Индивидуален инструктор по пневмокатарзис 

▪ 06.2005г. Завършен курс „Терапия чрез решения” 

▪ 05.2001г. Завършено ниво за личностно развитие по „Психодрама” 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences

