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ДАТА И МЯСТО НА 
РАЖДАНЕ: 

29.08.1977 г. в гр. Пловдив 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: Ноември, 2012 - присъдена образователна и научна степен 
„Доктор” по научна специалност „Организация и управление 
извън сферата на материалното производство (в 
здравеопазването)” след защитен дисертационен труд на 
тема: „Модел за диагностичен анализ на дейността на 
болницата с оглед подобряване на управлението ѝ”. 

Май, 2012 - придобита специалност след магистърска степен 
по „Медицинска информатика и здравен мениджмънт” с 
акцент върху информатика, компютърни мрежи, бази данни, 
статистика, организация и управление в здравеопазването. 

1995 – 2000 - придобита степен „Магистър” по „Здравен 
мениджмънт” с отличието “Златен Хипократ”, Медицински 
университет - Варна. Акцент в обучението върху 
организиране, координиране, ръководене, мотивиране и 
контрол на процесите и дейностите в здравната система. 

1995 – завършено средно образование с награда за пълно 
отличие, СОУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Царево. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И 
ОБУЧЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ 
ЧУЖБИНА 

2014  Квалификационен курс “Управление на проекти”, 
лектор Грета Антонова, хорариум 120 ч., проведен по проект 
BG051PO001-3.1.09 “Създаване на съвременна система за 
кариерно израстване на преподавателите в Медицински 
университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, МУ-
Варна 



2013 Калификационен курс “Интерактивни методи на 
обучение”, хорариум 60 ч., проведен по проект BG051PO001-
3.1.09 “Създаване на съвременна система за кариерно 
израстване на преподавателите в Медицински университет 
„Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна”, МУ-Варна 

2008 Проблемно-ориентиран стаж по болнично управление 
в болнична група “Свети Августин” в Малетроа, Франция (15-
30 юли)  

2007 Обучение по болничен мениджмънт, Варна – ноември 
2007 и София – януари 2008, организиран от FEHAP (Франция) 
и Министерство на здравеопазването (България) 

2004  Участие в Европейски летен университет, организиран 
от френското Министерство на образованието и Университета 
в Кан по програма на ЕС на тема “Business Intelligence” в 
Шербург, Франция, 20 Юни - 17 Юли 2004 

2004    Участие в семинар по здравен мениджмънт на тема: 
Разработване на програма за устойчиво развитие на 
качеството на лечебните заведения във връзка с изискванията 
за акредитация. Оценка на външни органи за качество на 
оказаните услуги. Анализ на ефективността на лечебните 
заведения, маркетингово проучване, оценка на риска на 
осигуреността с финансови средства и тяхното рационално 
използване с лектори д-р Златица Петрова и доц. Евгения 
Делчева. Организатор: „РЕЙН-Е.Андреева”, София, май, 2004 
г. 

2003     Семинар по Бенчмаркинг – част II (4-7 юни 2003 г., 
организиран съвместно между Inselspital, УМБАЛ 
"Св.Марина" ЕАД – Варна и Катедра „Икономика и 
управление на здравеопазването” към МУ-Варна 

2002     Семинар по Бенчмаркинг – част I (15-17.05.2002 г.), 
организиран съвместно между Inselspital, УМБАЛ 
"Св.Марина" ЕАД – Варна и Катедра „Икономика и 
управление на здравеопазването” към МУ-Варна 

2001 Участие в курс за обучение на преподаватели по 
болнично управление и болнична икономика и счетоводство, 
(22.10.2001 – 14.12.2001), организиран от World Bank, 
Министерство на здравеопазването, Национална 



здравноосигурителна каса, Национален център по 
обществено здраве и Grupo Consultor de Infraestructuras по 
проект “Curriculum Development for Hospital Management and 
Hospital Accounting Training, and Delivery of Training for Trainers 
Program” 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ:   

В Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – 
Варна – административни длъжности: 

от 07.2013 г. - Ръководител отдел „Научна дейност и 
кариерно развитие” – администриране на процедурите 
за кариерно развитие и придобиване на научни 
степени и звания, администриране на Докторантското 
училище, управление на проектите във връзка с 
разширяване на дейността му, подпомагане на научно-
изследователската дейност на докторантите, 
организиране на обучения и курсове за квалификация, 
администране на дейността на фонд “Наука” (вкл. 
организиране и провеждане на конкурсните сесии, 
координиране на финансираните научно-
изследователските проекти); изготвяне на анализи и 
отчети във връзка с научната дейност на университета, 
координиране на Център за кариерно развитие и 
Педагогическа школа. 

от 06.2012 - 06.2013 г. - Ръководител отдел „Кариерно 
развитие и научно-изследователска дейност” - 
администриране на Докторантското училище, 
управление на проектите във връзка с разширяване на 
дейността му, администране на дейността на фонд 
“Наука” (вкл. организиране и провеждане на 
конкурсните сесии, координиране на финансираните 
научно-изследователските проекти) и др. 

 

В УМБАЛ „Света Марина” ЕАД гр. Варна: 

от 01.2001 г. до 06.2012 г. последователно - специалист 
„Стратегическо планиране”, Одитор „Качество”, 
Началник отдел „Международни програми, анализи и 
планиране”– включително оперативно и стратегическо 



планиране съвместно с ръководството на лечебното 
заведение, разработване на проекти за външно 
финансиране, координиране на проекти, изготвяне на 
анализи на дейността, провеждане на акредитационни 
процедури, изграждане и поддържане на интранет 
система, работа по EFQM акредитация, организиране и 
провеждане на обучения, семинари и 
пресконференции, връзки с обществеността, 
международно сътрудничество. 

 

В частния консултантски бизнес: 

2000 – CMP Consulting – маркетингови проучвания. 

2001-2015 – Милениум консулт – консултации и 
съвместни проекти на лечебни заведения за 
извънболнична и болнична помощ, общинска и 
държавна администрация в областта на здравния 
мениджмънт. 

 

 

АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ: 2013-2015  

Главен асистент в областта "Организация и управление извън 
сферата на материалното производство“ към катедра 
“Икономика и управление на здравеопазването”, Факултет 
“Обществено здравеопазване”, МУ-Варна. 

2008-2013  

Асистент в областта "Организация и управление извън 
сферата на материалното производство“ към Катедра 
„Икономика и управление на здравеопазването”, Факултет 
“Обществено здравеопазване”, МУ-Варна. 

 

ОБЛАСТИ НА НАУЧЕН 
ИНТЕРЕС 

Организационен диагностичен анализ, стратегическо и бизнес 
планиране, проектен мениджмънт, статистика, управление на 
иновациите и промяната, презентационни и комуникационни 



умения, методология на научно-изследователската дейност. 

 

РЪКОВОДЕНИ ЗАНЯТИЯ ПО 
УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Университет Telecom & Management SudParis – Еври, Париж, 
Франция, CASS (2007) (предишно: Institut National des 
Télécommunications) – обучение на студенти в магистърска 
програма „Master of science in International Management” по 
дисциплината: 

 1. Управление на иновациите и промяната 

 

Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна 
(2008-2015) - обучение на студенти от специалностите 
„Здравен мениджмънт”, „Фармацевтичен мениджмънт”, 
„Здравни грижи” (ОКС „Бакалавър” и „Магистър”) : 

2. Медицинска статистика 

3. Управление на проекти 

4. Управление на качеството 

5. Съвременни модели за диагностичен анализ 

 

Технически университет – Варна (2009-2013) – обучение на 
студенти от специалност „Социален мениджмънт”, IV-ти курс, 
ОКС „Магистър”, Англоезично обучение: 

6. Здравеопазване и здравна политика 

 

Ghana Technology University College, Акра, Гана (2013), гост-
лектор по програма CASS в Магистърска програма „Global 
business” и магистърска програма “Global Finance”, АЕО по 
дисциплината: 

7. Управление на проекти 

 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ Асоциация на завършилите „Здравен мениджмънт” 



ОРГАНИЗАЦИИ: Съюз на учените – Варна (в процедура на приемане) 

 

ЧЛЕНСТВО В РЕДАКЦИОННИ 
ЕКИПИ: 

сп. Здравна икономика и мениджмънт 

ЕЗИЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ: Английски, немски, руски и френски 

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ: Текстообработка, статистическа обработка, графичен дизайн,  
мултимедийни презентации, web дизайн. Ползван софтуер – 
Word, Excell, Power Point, Photoshop, Corel draw, SPSS и др. 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Фотография, рисуване, декоративни изкуства, музика, писано 
слово... и чувство за хумор 
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6. Georgieva, M. Project Management, A Handbook for students in CASS programme in 
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