
Цветомир Цветанов завърши трето ниво на сертификация, позиция „Мениджър Човешки 
ресурси“ през Септември 2019 г. 
Милен е завършил  едно от най старите средни  училища в България – ПГ „Найден Геров“ в 
град Лом.  След това завършва специалност „Психология“ в Софийски  университет „Свети 
Климент Охридски“ с профил  „Трудова  и организационна психология“, а в последствие и  
MBA  програма на Open University  по  бизнес Администрация с профил  „Управление на 
човешките ресурси“.  Сертифициран е от британския институт за развитие на хора – CIPD  и 
притежава квалификация по  Управление на проекти  по  методологиите PRINCE 2  и  Six Sigma,   
а заедно  с това е и сертифициран коуч. 
Има повече от 15 години години опит в сферата на управлението на човешки ресурси: работил 
в АМКО  ЕООД като Специалист Човешки  Ресурси ,  а след това в БТК АД като  външен 
консултант,  във ВИП  Секюрити  ЕООД като  Генералист Човешки ресурси ,  в Билла България – 
като  Генералист Човешки  Ресурси,  в Меркуриус София АД като Мениджър Човешки  Ресурси 
и  в Кока Кола Хеленик  като  Бинес партньор Човешки  Ресурси и  като експерт в 
международен корпоративен център за изнесени  услуги,  свързани  с идентифициране на 
таланти и  въвеждане на стандарти  в областта за компанията. 
В момента Цветомир е част от екипа на Сентилион ООД,  компания част от семейството на 
Мед-ЕЛ Австрия, където  заема позицията Мениджър Човешки  Ресурси, на която  е отговорен 
за цялостната политика по привличането, въвеждането,  задържането и  развитието на таланта 
в компанията. 
Ето какво сподели той за ползата от своето сертифициране и начина, по който то се е отразило 
на личното и професионалното му развитие: 
„Сертификационната програма на БАУХ е уникален шанс да проверите къде се позиционирате 
спрямо  наложен стандарт в държавата, в която  работите.  Тя отразява спецификата и 
практиката на държавата  и  средата,  в която работят професионалистите по  човешки  
ресурси. Благодарение на сертификационния процес ще имате възможност да получите 
обратна връзка за нивото  си  на представяне  и  препоръки  за развитие в професията от 
професионалисти и експерти  с доказан практически  опит. За мен процесът по  сертифициране 
доказа уменията ми  в няколко  направления, но и ми  даде ценни насоки, как да планирам 
следващите стъпки в развитието си, за да продължа да изграждам себе си  и  екипа си  като  
адекватни и отговарящи на променящите се изсквания на бизнеа партньори. „ 
 
Линк към LinkedIn профила му: www.linkedin.com/in/tsvetomirtsvetanov  
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