
 
 
 

 
  
1. Представете се 
Стартирах висшето си образование с профил Икономическа 
Психология и  завърших магистърска програма в УНСС 
„Управление на човешките ресурси“. 
Повече от 10 години работя в областта на управлението на 
човешките ресурси и имам натрупан опит в сферата на 
търговията на едро и дребно, както и в автомобилната 
индустрия. 
Квалифицирана съм в HR консултации и политики, трудово 
и осигурително право. Притежавам аналитични умения и 
компетенции свързани с придобивки за служители. 
 
2. Как протече при Вас Сертификационния 
процес, разкажете? 
Сертификационният процес протече спрямо очакванията 
ми – изключително градивен и структуриран. В постоянна 
комуникация с моя ментор и изграден план за преминаване 
през етапите на сертификация. Организираността, 

постоянството и дисциплината, бяха ключов фактор за успехът. Всяка седмица имахме срещи 
с моят ментор, в които обсъждахме напредъка и последващите действия. Това беше 
изключително полезно и ефективно. 
 

3. Кои бяха най-запомнящите се моменти в процеса – с положителен, но и с поучителен 
знак? 
В своята същност, човек помни основно позитивните моменти в живота си – целият процес 

беше такъв за мен.  

Всяка среща с моят ментор беше позитивна и запомняща се – с професионалният си опит, 

напътствия и позитивизъм, тя помогна да правърнем процесът в поучително и градивно 

изживяване. За мен беше удоволствие. 

 
4. Как бихте аргументирали своята препоръка към Ваши колеги да се включат в 

Програмата? 
Препоръчвам прогромата на всеки, който иска да се развива в областта на Човешките ресурси. 
Програмата дава обективна представа за придобитите знания, умения и компетенции. С тази 
оценка и признание човек се насочва към придобиване и доразвитие на допълнителни области 
в професонален аспект.  
Независимо в коя област човек работи, той постоянно трябва да разширява знанията и 
уменията си – само по този начин може да бъде истински професионалист и да остане 
конкурентоспособен на пазара на труда. 
 

5. На кого бихте благодарили? 
Благодаря на всички, които ме подкрепиха, окуражиха и помогнаха да стартирам и 

финализирам сертификационната програма.  

Специални благодарности на моят ментор, който се превърна в „Учител“ за мен – Благодаря 

ти, Светле.  

Благодаря също и на Сертификационната комисия и Председателят, които ми оказаха 

съдействие и признание като HR професионалист. 

Благодаря на БАУХ, че дава възможност на HR професоналистите в България да провеждат 

продуктивен и градивен диалог по между си. 

 


