
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
Адрес УЛ. “СОФИЯ” №6

Телефон 02-332211
Факс

e-mail %ivan5@elix.org

Дата на раждане 5 май 1970

ТРУДОВ СТАЖ
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длъжност

• Основни дейности и отговорности

април 2000 - януари 2003 “Еликс”, 
София, ул. “Витоша” №78 Компания 
за ИТ

консултант
Преглед и изготвяне на договори,  консултиране на управленския екип по 
юридически въпроси. Правно представителство пред държавните органи. Изготвяне 
на оферти и  други документи,  необходими за изпълнението на проектите на 
компанията.

септември 1997 - април 2000 “Манев&Александрова”, 
София, бул. “Дондуков” №45 Юридическа фирма

асистент
Подпомагане на адвокатите при завеждането на дела, проучване на съдебната
практика и действащото законодателство при подготовката на дела

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
• Основни предмети/застъпени

професионални умения
• Наименование на придобитата

квалификация

6-8 юни2001
Институт за публична администрация и европейска интеграция, София

Процедура за обществени поръчки - образуване, обжалване, сключване на договор, 
контрол

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или

образователната организация
• Основни предмети/застъпени

професионални умения

• Наименование на придобитата
квалификация

1993 - 1998
СУ “Св. Климент Охридски”

Всички области на българското законодателство.
Специализации в областта на правораздаването, публичната администрация и
международните отношения.
Магистър по право

• Дати (от-до) • Име и вид на обучаващата или



образователната организация
• Основни предмети/застъпени

професионални умения
• Наименование на придобитата

квалификация

1988-1993
Училище с преподаване на чужди езици “Д-р Петър Берон”

Първи език - английски Втори език-френски 
Средно образование



ЛИЧНИ УМЕНИЯ 
И 
КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно

удостоверени с официален документ
или диплома.

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ
Отлично владеене на български, английски, френски, руски и арменски

СОЦИАЛНИ 
УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕН
ЦИИ

Съвместно съжителство с 
други хора

в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които 

комуникацията и
екипната работа са от 

съществено
значение (например в 

културата и
спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦ
ИИ

Координация, управление и
администрация на хора, 

проекти и
бюджети в професионалната 

среда
или на доброволни начала 

(например в
областта на културата и 

спорта) у
дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ 
УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕН
ЦИИ

Работа с компютри, със 
специфично 

оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и др.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС



Ефективна работа в екип и като 
лидер на екип, отлични 
комуникативни умения. Отлична 
успеваемост в извънредни 
ситуации. Умения за представяне 
пред голяма аудитория и за 
обучение.

Добре организирана и ефективна, 
не е необходим надзор, 
изпълнение на няколко
задачи едновременно.
Бивш президент на Балканската 

асоциация на жените-музикантки.
Основател на бейзболния клуб в гр. Плевен и ангажирана в набиране на 
средства за
клуба.

Операционна система Мпсюмз 2000 - МЗ \Л/огс1, МЗ Ехсе1, МЗ Ро«ег Рот(. 
Умения за работа с мултимедиен прожектор и шрайбпроектор.

Пиано и цигулка.
Автор с многобройни публикации.

Да, категория В

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ

За препоръки: Георги Иванов - “Еликс”, изпълнителен директор 9876565

ПРИЛОЖЕНИЯ Диплома за средно образование, диплома от СУ

гр. София …………………
02.10.2011г.     подпис


