
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Верка Стоянова Костандовска 
 

 

 България, гр. Велинград 

  +359 895 118 488 

 verkastoianova92@gmail.com 
 
 
 
 

 
 

Пол Жена | Дата на раждане 30.04.1992 | Националност България,  

 
ОБРАЗОВАНИЕ  

ОКС „Бакалавър“ / 2014 г - / Университет: Нов български университет – София 
Основна специалност: Българистика  

ОКС "Бакалавър" / 2015 г - / Университет: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София 
Специалност: Връзки с обществеността 

Средно образование  
/2004-2014 г./ 

Училище: СОУ УДНЗ “Луи  Брайл “, гр. София 

Средно образование 
/1999 – 2000 г./ 

Училище: СОУ „Василе Левски“ гр. Велинград 

 
ПРОФЕСИОНА

ЛЕН ОПИТ   
2005 - 2018  Направления „Комуникации и връзки с обществеността“ 

Част от колектива на „Невиждан театър“, гр. София /Unseen theatre/ 

 
  

2018 г. „Комуникации и връзки с обществеността“ 
PR-агенция „Sitemedia Consultancy” 

 

 
2017 г.   Стажант  

 Администрация на Президента на Република България 

Звено „Стратегии, анализи, прогнози“ 

2016 г.   Стажант  
 Българско национално радио по Програма „Христо Ботев“ 

ЛИЧНИ 
УМЕНИЯ   

 

Майчин език Български език, професионално ниво 
  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  
Слушане  Четене  Участие в 

разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език B1/B2 А1/А2 B1/B2 А1/А2 А1/А2 
Испански език А1 А1 А1 А1 А1 
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Комуникацио
нни умения 

• добри комуникационни умения, придобити по време на обучението ми и стажуването 
ми в президентската институция, БНР, както и по време на работата ми в PR-агенция 
„Sitemedia Consultancy” 

Организацио
нни / 

управленски 
умения 

• умение за работа в екип в условията на средно голям по численост фирмен 
персонал 
• адаптивност, креативност и иновативна мисъл; 
• коректност и отзивчивост 

Професиона
лни умения 

• умение да се изслушва внимателно събеседника, да се установи от какво има нужда 
и да се отговори по подобаващ начин; 
• умение да се избягва словесен конфликт и търсене на варианти за разрешаване на 
трудни ситуации, възникнали по време на обслужването 

Други умения • MS Office Package – Word, Excel 
• Internet 
• Социални мрежи 

Интереси и 
влечения 

• интереси в областта на комуникациите и медиите 
• влечение към театралното изкуство, литературата



 

 


