Професионален опит
Инж. Цветелина Иванов е родена е красивото планинско градче
Дряново, закътано в полите на Балкана.
Завършила е средното си образование в Професионална гимназия по
облелко „Недка Иван Лазарова”, гр. Русе като моделиер – конструктур, което
и помага да развие в себе си качества като чувствителност, креативност и
въображение.
Дипломата си за Висше образование – бакалаварска степен придобива
в Технически Университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе, като Компютърен
инженер – специалност Компютърни системи и технологии.
Магистър по икономика, семестриално, става през 2010 г. в
Университета за национално и световно стопанство, гр. София със
специалност Финанси.
Притежава допълнителна квалификация за преподавател по Основи
на индустриалните отношения, Икономика, социална политика и
мениджмънт, Икономика на труда, Трудови и осигурителни отношения, както
и Колективно трудово договаряне и трудови конфликти.
Завършила е курсове в Колежа за работническо обучение на КНСБ за
преподавател по следните ключови компетенции: „Лидерсто”, ”Работа в
мрежа”, „Работа в интеркултурна среда” и „Управление на промяната”.
Притежава свидетелство за придобита в Езиковата школа „ФАРОС”,
гр.София квалификация по английски език.
Преминала успешно курсове в International Training Centre на теми
„Decent work for young precarious workers in EU 27” и “Социален диалог –
инструмент за разработване и осъществяване на социалните политики”, за
което притежава сертификати.
В Национален център „Икономика на светло” към АИКБ, придобива
удостоверение за завършен курс относно „Ограничаване и превенция на
неформалната икономика”.
През 2009 г. започва работа във Федерация на независимите
строителни синдикати като Експерт. След година работа там е част от
селектираните младежи, избрани да вземат участие в 4-годишния проект на
КНСБ „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово
договаряне”.
За този период работи като Експерт в Секторен офис „Строителство,
дърводобив и дървопреработване” на Национална мрежа по колективно
трудово договаряне и права, ситуиран в сградата на ФНСС, като е:

-

-

-

Подпомагала експертно участието на представители на основните
членове на КНСБ в процеса на водене на преговори със социалните
партньори, държавни, частни обществени органи и организации.
Подпомагала основните членове на КНСБ и основните синдикални
организации за подобряване на съдържателните аспекти на
сключваните колективни трудови договори.
Изготвяла проекти на КТД и на споразумения по КТД.
Вземала участие в преговори по КТД .

От началото на 2014 г. отново започва работа във ФНСС като Експерт
Колективно трудово договаряне и права.
От страна на Федерацията на независимите строителни синдикати,
взема участие в комисията по младежка политика и работнически спорт към
КНСБ.
От 2011 г. е 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 СНЦ „Младежки форум
21 век” 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.
Има добра подготовка за работа в интеркултурна среда с фокус върху
сътрудничеството и умения за работа в екип, придобити благодарение на
обучението и квалификацията и, както и на работата и във ФНСС. Притежава
мотивация и амбиция за успех, енергичност и стремеж към динамика и
развитие.
Притежава качества като 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 и в Totnes European School,
както и работата с деца по време на пребиваването и във Великобритания).
Взема активно участие при разработването на международни проекти от
страна на КНСБ, ФНСС и СНЦ „Младежки форум 21 век”.
През март 2017 година на VII-ми Конгрес на ФНСС е избрана за
Зам.председател на федерацията.

От 22.11.2017 г. на VIII-ми извънреден Конгрес на ФНСС е избрана за
Председател на федерацията, съответно е председател на Управителния
съвет, както и председател на Изпълнителния комитет.
Като председател на ФНСС:
 Осъществява общото ръководство на Федерацията и изпълнява
функциите предвидени в Устава и възложени му от Общото събрание
/Конгреса/ и Управителния съвет на ФНСС.
 Представлява Федерацията в страната и чужбина, в отношенията и с
национални и чуждестранни институции.
 Свиква и ръководи заседанията на
Управителния съвет и
Изпълнителния комитет.
 Организира и контролира изпълнението на решенията на
Управителния съвет и Изпълнителния комитет.
 Разпределител е на финансовите средства на ФНСС в рамките на
утвърдения бюджет.
 Осигурява стопанисване и опазване на имуществото на ФНСС.
 Назначава и освобождава щатните работници на Федерацията. Договаря
трудовото възнаграждение
 и други условия по трудовото правоотношение на щатните служители
на ФНСС.
 Извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на
Федерацията в съответствие с този Устав и периодично се отчита за
тях пред УС на ФНСС.
 Взема оперативни решения, не включени в правомощията на
Управителния съвет и Изпълнителния комитет и непротиворечащи на
законите и Устава на ФНСС.

