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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА  

Адрес 
              кв. Родина № 2, ул. Лозен планина № 17, бл.Баба Тонка, гр. Русе, 

пощ. Код 7006, държава България 

Телефони  +359 883 427 319 
+359 878 233 096 

E-mail  tsslavcheva@citub.net; penelope@mail.bg 

  

Националност  Българка 

Възраст  29 г. /към м. Март 2014 г./ 

 

ТРУДОВ ОПИТ 
 
 

• Дати (от-до)  01.01.2014 г. – до сега 
 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Федерация на независимите строителни синдикати - ФНСС, гр. София, 
бул. Христо Ботев № 71 
 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Пропагандира целите и дейността на Федерацията и текущо 
информира синдикалните организации от утвърдения от 
Федералния съвет обхват на региона за взетите решения от 
Федералния съвет и Изпълнителния комитет. 

 Подготвя информация за състоянието на дружествата в региона, 
необходима за изготвяне на цялостен анализ. 

 Проучва и анализира проблемите, свързани с безопасността и 
условията на труд и предлага решения. 

 Осигурява информация за състоянието на трудовата заетост и 
безработицата. 

 Организира уставното събиране и отчитане на членския внос и 
отговаря за неговото изпълнение. 

 Участва в осъществяването на функциите и задачите по 
международната дейност на Федерацията. 

 Извършва преводи на оперативната кореспонденция с 
чуждестранни синдикални федерации и международни 
организации. 

 Изготвям преводи на материали по въпроси, свързани с 
международната дейност на ФНСС. 

 

• Заемана длъжност  Експерт КТД и права 
 

• Основни дейности и 
отговорности 

  Отговорна съм  за срочното и качествено изпълнение на 
поставените ми задачи, в съответствие с функционалните ми 
задължения. 

 Задължена съм  да спазвам служебната тайна, касаеща дейността 
на Федерацията. 

 Отговарям за дадените, в рамките на компетенциите ми становища 
и консултации. 

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  
Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  
 

 

mailto:tsslavcheva@citub.net
mailto:penelope@mail.bg
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• Дати (от – до)  01.03.2011 г. – 31.12.2013 г. 
 

• Име и адрес на 
работодателя 

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ 
гр.София, пл.”Македония” № 1 
 
 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Създаване и поддържане на актуална база данни на ниво предприятие, 
отрасъл в периметъра на Секторния офис 

 Събира, систематизира, анализира и периодично актуализира информация 

 Дава консултации, свързани с подготовката, преговорите, сключването и 
изпълнението на КТД 

 Дава консултации, свързани с зашита на трудовите, синдикални и социални 
права на гражданите 

 Съдейства на ръководството на КНСБ и неговите основни членове при 
организирането и участието в изградените органи за двустранен и 
тристранен социален диалог на равнище отрасъл или бранш. 

 Участва във форуми, свързани със социалния диалог 

 Участва в изграждането на форми за развитие на гражданското общество и 
социалния диалог 

 Експертно консултиране на екипи по преговори по КТД 

 Системно осигурява информационни материали за информационните 
портали „Колективно трудово договаряне, информиране и консултиране„ и 
„Трудови, осигурителни и синдикални права” на интернет страницата на 
КНСБ (www.knsb-bg.orgи Labour-bg.net. Съдейства за разширяването на 
експертните мрежи и за ефективна онлайн комуникация в тях.   

 Съдейства в провеждането на изследвания по проблемите на социалния 
диалог и КТД и по защитата на  трудови, осигурителни и синдикални права, 
организирани от КНСБ и ИССИ. 

 Дава консултации в процеса на подготовка, преговори, сключване и 
изпълнение на КТД, както и по защита на трудовите, осигурителните и 
синдикални права на основните синдикални организации от отрасъла 
/бранша/ в периметъра на Секторния офис. Съдейства за подбора и 
създаване на необходимите екипи за водене на преговори и сключване на 
КТД, включително и по повод разрешаване на колективни трудове спорове 
на ниво синдикални организации.  Подпомага  установяването на добри 
партньорски отношения с работодатели и техните организации. 

 Подпомага експертно участието на представители на основните членове на 
КНСБ в процеса на водене на преговори със социалните партньори, 
държавни, частни обществени органи и организации. 

 Подпомага основните членове на КНСБ и основните синдикални 
организации за подобряване на съдържателните аспекти на сключваните 
колективни трудови договори.  При възлагане пряко участва в изготвяне на 
проекти на КТД и на споразумения  по КТД, както и в преговорите по КТД . 

 Подпомага процеса на организация и провеждане на обучения. Участвам 
лично като лектор (обучител) в обучения по въпросите на колективното 
трудово договаряне, защитата на трудовите, осигурителни и синдикални 
права, включително и обучения по ключови компетенции и по 
„Индустриални отношения”. 

 Участва в подготовката и реализацията на проекти на КНСБ, свързани с 
обучения, семинари, дискусии, конференции, изследвания и други за 
издигане капацитета на синдикалните дейци  при  водене на успешни 
преговори за сключване на  КТД и по защита на трудови, осигурителни и 
синдикални права. 

 Поддържа системен контакт със синдикалните организации от отрасли 
/браншове/, в периметъра на Секторния офис и ги снабдява периодично с 
материали по КТД и по защитата  на трудовите, осигурителните и 
синдикални права. 

 Консултира  ръководствата на синдикалните организации при реализиране 
на политиката на КНСБ по превенция на трудови спорове и конфликти, 
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както и съдейства при разрешаването на възникнали такива.  

 Изучава чуждия опит в областта на социалния диалог, колективното 
договаряне и защитата на трудовите, социални и синдикални права и 
подпомага синдикалните структури от отраслите /браншовете/ в 
периметъра на Секторния офис за прилагане на добрите практики. 

 Подпомага подготовката и участието на представители на браншовите 
организации в структурите на европейския социален диалог. 

 Проучва опита на Европейските секторни комитети и подписани от тях 
споразумения, формулира  предложения за прилагането им в  секторния  
диалог, провеждан в периметъра на секторния офис. Съдейства на 
основните членове на КНСБ  в подготовка им за участие в дейността на 
Европейските секторни комитети . В тази насока активно си сътрудничи с 
експертите от Националния център на Мрежата. 

 Подготвя материали и анализи за ръководствата на основните членове на 
КНСБ и за КНСБ по социалното партньорство, колективните преговори и 
колективното договаряне  и защитата на трудовите, осигурителните и 
синдикалните права.  

 Участва в съдържателната подготовка на методически материали, 
разработки, публикации и други форми на издателска дейност, свързани 
със социалния диалог и колективното трудово договаряне, трудовите, 
осигурителни и синдикални права. 

 Участва при подготовката на становища от името на основните членове на 
КНСБ по проекти на нормативни актове, пряко или косвено отнасящи се до 
областта на колективното трудово договаряне, защитата на трудовите, 
осигурителните и синдикални права, както и по своя инициатива  предлага 
промени.  

 При възлагане участва от името на основните членове на КНСБ в структури 
на партньорство, работни групи, форуми и други.  

 При изпълнение на длъжността функцията по консултиране се 
осъществяват и по отношение на работниците и служителите, 
нечленуващи в синдикални организации, но присъединили се към КТД. 

 
 

• Заемана длъжност  Експерт в секторен офис „Строителство, дърводобив и 
дървопреработване” на национална мрежа по колективно трудово 
договаряне и права 

 

• Основни дейности и 
отговорности 

  Качествено и в срок изпълнявам поставените ми задачи 

 Спазвам  указанията за отчетност 

 Спазвам трудовата дисциплина 

 Информирам своевременно за проблеми и трудности в хода на 
изпълнение на задачите си 

 Осигурявам достоверна и актуална информация на ръководството на 
КНСБ, гарантирам за даваните мнения, становища и консултации в 
областта на компетенциите на длъжността 

 

 

• Дати (от-до)  01.10.2009 г. – 28.02.2011 г. 
 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Федерация на независимите строителни синдикати - ФНСС, гр. София, бул. Христо 
Ботев № 71 
 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  Пропагандира целите и дейността на Федерацията и текущо информира 
синдикалните организации от утвърдения от Федералния съвет обхват на 
региона за взетите решения от Федералния съвет и Изпълнителния комитет. 

 Подготвя информация за състоянието на дружествата в региона, необходима 
за изготвяне на цялостен анализ. 
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 Проучва и анализира проблемите, свързани с безопасността и условията на 
труд и предлага решения. 

 Осигурява информация за състоянието на трудовата заетост и 
безработицата. 

 Организира уставното събиране и отчитане на членския внос и отговаря за 
неговото изпълнение. 

 Участва в осъществяването на функциите и задачите по международната 
дейност на Федерацията. 

 Извършва преводи на оперативната кореспонденция с чуждестранни 
синдикални федерации и международни организации. 

 Изготвям преводи на материали по въпроси, свързани с международната 
дейност на ФНСС. 

 

• Заемана длъжност  Експерт 
 

• Основни дейности и 
отговорности 

  Отговорна съм  за срочното и качествено изпълнение на поставените ми 
задачи, в съответствие с функционалните ми задължения. 

 Задължена съм  да спазвам служебната тайна, касаеща дейността на 
Федерацията. 

 Отговарям за дадените, в рамките на компетенциите ми становища и 
консултации. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

• Дати (от-до)  06.10 2008 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Университет за национално и световно стопанство, гр. София 
 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

   Финанси 

 Управление на човешките ресурси 

 Статистика 

 Микро- и макроикономика 

 Счетоводство 

 Право 

 Маркетинг 

 Финанси на социалното осигуряване 

 Банково дело 

 Застрахователна политика и др. 

 
• Наименование на 

придобитата квалификация 

 

 

 Магистър по икономика  - специалност Финанси 

 
 

• Дати (от-до)  13.09 2004 г. -  24.05.2008 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Технически Университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

  Синтез и анализ на алгоритми 

 Програмиране и използване на компютри 

 Операционни системи 

 Компютърни мрежи 

 Локални мрежи 

 Системно програмиране 

 Компютърни архитектури 

 Компютърна графика 

 Компютърна периферия 
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 Бази от данни и др. 
 

• Наименование на 

придобитата квалификация 
 Бакалавър 

Компютърен инженер – специалност Компютърни системи и технологии 

 

• Дати (от-до)  Септември 1997 г. - Август 2004 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 ПГО „Недка Иван Лазаров” гр.Русе   

• Ниво по националната 
класификация 

 Средно специално образование 

   

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път 

или в професията, но не 
непременно удостоверени с 

официален документ или 
диплома. 

 Добра подготовка за работа в интеркултурна среда с фокус върху сътрудничеството и 
умения за работа в екип, придобити благодарение на обучението и квалификацията ми, 
както и на работата ми във ФНСС. Мотивация и амбиция за успех; енергичност; стремеж 
към динамика и развитие. 
Комуникативност, гъвкавост, толерантност, уважение към индивидуалните различия в 
стремежа към постигането на диалог, способност за балансиране на теоретичните 
знания и практическото им приложение (умения придобити в обучението ми в Totnes 
European School, както и работата с деца по време на пребиваването ми във 
Великобритания). Активно участие при разработването на международни проекти. 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  БЪЛГАРСКИ   

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ  

 

  АНГЛИЙСКИ  НЕМСКИ 

• Четене  A1,A2,B1 A1,A2 

• Писане  A1,A2,B1 A1 

• Разговор  A1,A2,B1 A1 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ  

Работа с компютри, със 
специфично оборудване, 

машини и др. 

 Отлични умения за работа с компютри и компютърна периферия, използвани в процеса 
на обучението ми в ТУ „Ангел Кънчев” – във връзка с учебните дисциплини. 
Отлично владеене на Internet, MS Outlook, MS Windows, MS Excel, MS Word, MS 
Powerpoint. 
Езици за програмиране : C++, Java, PHP, Pascal. 
База от данни : MySQL, MS SQL, SQL. 
Web – дизайн и свързаните  с него технологии : HTML, CSS, Java Script. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 Добри организационни умения в резултат от работата ми в тясно сътрудничество с 

координатора на програмата „Leonardo da Vinci”, по която учих един семестър във 
Великобритания. 

 
 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 Боравя със средствата на визуалната комуникация благодарение на предмета, които 

съм изучавала в бакалаварската си степен – Графичен дизайн. 
Творческа натура съм  - обичам да рисувам. Модният дизайн е моя голяма страст. 
 Всичко свързано с естетиката и изкуството ме вдъхновява. Обожавам да посещавам 
театрални представления. 
Завършила съм средното си образувание в Техникума по облекло, гр. Русе, което ми е 
помогнало да развия в себе си качества като чувствителност, креативност и 
въображение. 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 Считам, че до момента в своето развитие съм способности да се справям със задачите 

за кратки срокове, акуратно и точно да работя с голяма и от различно естество 
информация, да я систематизирам и обобщавам според нуждите на Работодателите ми, 
да планирам и координирам изпълнението на задачите, да общувам с различни хора. 
В ситуации на стрес действам много организирано. Бързо се уча на нови неща. 
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От 2011 г. съм член на Управителния съвет на СНЦ „Младежки форум 21 век”, младежка 
организация към КНСБ.  
Сдружението е организатор на множество конференции, кръгли маси, публични 
дискусии, лекции и кампании по проблемите на младите хора – безработица, 
образование, организиране, доброволчество, свободното време, спорта и др. на 
национално и европейско ниво. На национално ниво МФ21 работи добре с младежките 
политически и неправителствени организации за развитие на гражданското общество. 
Към края на 2012 г. съм избрана от Общото събрание на сдружението за негов 
Заместник Председател. 

 
 

УМЕНИЯ  И КОМПЕТЕНЦИИ  

Компетенции, които не са 
споменати по-горе. 

  Колеж за работническо обучение КНСБ- Индустриални отношения и Ключови 
компетенции: „Лидерсто”,”Работа в мрежа”, „Работа в интеркултурна среда”, 
„Управление на промяната”; Управление на проекти 

 Езикова школа „ФАРОС” гр.София - свидетелство за придобита квалификация по 
английски език 

 International Training Centre – Decent work for young precarious workers in EU 27 

 International Training Centre – “Социален диалог – инструмент за разработване и 
осъществяване на социалните политики” 

 Национален център Икономика на светло – „Ограничаване и превенция на 
неформалната икономика” 

   

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 
 Притежавам свидетелство за управление на МПС за категории М и Б 
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