
Биография 
 

 
1. Фамилно име: 
Славчева – Петрова 

 
2. Първи имена: 
Гергана Владимирова 

 

3.  Дата на раждане  
18 април 1978 г. 

 

4. Адрес 
гр. Видин 3700, Ул. “Васил Априлов” № 1 
 
 

5. Телефон(и) 
Моб. тел.: +359 (0)888 088 392 
 

6. Е- мейл(и) 
smigly@abv.bg 
 

7. Националност: Българска 
 

8. Образование: 
Формално/ Официално образование 

 

Институция 
[от дата – до дата] 

Получена степен(и) или диплома(и): 

2000 – 2001 год.  
Дирекция магистърско обучение, 
Стопанска академия “Д. А. 
Ценов” гр. Свищов 

Магистърска програма “Маркетинг”,  
Защитен магистърски проект на тема:  
“МОДЕЛ НА SWOT АНАЛИЗ ЗА ОБЩИНСКИ 
МАРКЕТИНГ” 

1996 – 2000 год. Факултет 
“Маркетинг и мениджмънт”,  
СА “Д. А. Ценов” 
гр. Свищов 

Бакалавърска програма “Маркетинг”, 
 

1992 –1996 год.  
Природо-математическа 
гимназия  
“Екзарх Антим І” гр. Видин  

Специалност “Математика с разширено 
изучаване на  
английски език” 
 

 
 
 
Неформално образование 
 

Институция 
[от дата – до дата ] 

Получена степен(и) или диплома(и): 

Април-май 2020 год. 
Институт по публична 

Звук и видео в Power point 2010 



администрация 
Юни 2019 год. 
Институт по публична 
администрация 

Лична ефективност. Емоционална интелигентност. 

Май 2019 год. 
Институт по публична 
администрация 

Управление на времето 

Ноември 2018 год. 
Институт по публична 
администрация 

Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на 
реформите в публичната администрация 

Май 2018 год. 
Институт по публична 
администрация 

Умения за работа с презентационен софтуер 

Март 2007год. – юли 2007 год.  
АРРБЦ – Видин и езикова 
школа Adventure 

Бизнес английски (ниво Intermediate)  
 

Септември 2004год. – 
февруари 2005 год. – 
финансиран от DFID към 
Британското посолство 

Обучение по проект “Партньори за проекти”, 

Юли 2004 год. 
Anglia examination syndicate 

Изпит по английски език  
England – intermediate 

Юли – Октомври 2003 год.  
Обучение проект на Областен 
Съвет – Долж, по програма 
ФАР ТГС “Регионален център 
за трансгранично 
сътрудничество и 
информация” 

Сертификат за  
модул “Управление на проекти” 
модул “Европейско законодателство” 
модул “Информационни технологии” 
 

2003 год. курс  
ИПАЕИ, гр. София 

“Програма ФАР на ЕС”, 

2003 год.  
Свободен факултет към СА 
“Д. А. Ценов” гр. Свищов 

Английски език, модул ІІІ, 

2002 год. курс  към МТСП 
 

“Обучение в умения за изработване на проект за 
кандидатстване за финансиране от 
Предприсъединителните фондове на ЕС”, 

2002 год., ИПАЕИ гр. София  Курс“Основни административни знания и умения” 
2000 год.  
Свободен факултет към СА 
“Д. А. Ценов” гр. Свищов 

Английски език, модул ІІ, 

1999 год. 
Свободен факултет към СА 
“Д. А. Ценов” гр. Свищов 

Английски език, модул І, 

1999 год.  
Свободен факултет към СА 
“Д. А. Ценов” гр. Свищов 

“Компютърни технологии в графична операционна 
среда MS Windows for work groups” 

 
 
 



9. Езикови умения: Посочете степента на владеене по скалата от 1 
до 5 ( 1- основно; 5- отлично) 

 

Език Четене Говорене Писане 
Английски език 4 4 4 
Сръбски 2 3 1 
Руски 3 3 2 
    

 
 

10 Други умения ( например компютърна грамотност и др.) 
 

11  Настояща позиция 
Областна амдинистрация Видин,  
Главен Експерт, отдел «Регионална развитие, управление на проекти и планиране» 

 

12 Трудов стаж във фирмата - 19 год 
 

13 Участие в развитието на стратегически документи 
 

Заглавие на документа Период на развитие Позиция в екипа 
Регионална програма за развитие на област 
Видин 

2014г; 2015 г., 2016г. 2017г. 
2018г.; 2019г. 2020г.

Председател на 
работната група 

Областeн план за младежта на област Видин 
 

2014г; 2015 г., 2016г. 2017г. 
2018г.; 2019г. 2020г. 

Председател на 
работната група 

Областна стратегия за развитие  
част: икономиката; туризъм; селско стопанство; 
население; образование; заетост и безработица; 

2014-2020 Член на работната 
група 

Областна стратегия за подкрепа за личностното 
развитие на децата и учениците 

2019-2021г. 
2017-2019г. 

Член на работната 
група 

 
 

14  Изследвания/ Проучвания 
 

Заглавие на документа Период на 
развитие 

Позиция в екипа 

   
   
   
   

 
 

15 Участие в проекти 
 
 

Заглавие на проекта Период на изпълнение Позиция в екипа 
Стара планина – Нова Мрежа 
(База знания за планиране, 
разрешаване на проблеми и 
развитие) 

2013-2014 Координатор 

НП "СИГУРНОСТ" 

 

2014г. Член на екипа 

Проект “Не на дрогата”, 
 

Април 2005 – Юли 2005г. Координатор проект Сдружение 
“Изток Запад” гр. Видин 



Проект “Изграждане на Център 
за професионално обучение – 
Видин” 

Октомври 2004г. – Март 2005г.  Координатор по проект 
Сдружение “Изток Запад”, 
финансиран от СИФ 

Проект “Право на избор за 
младите хора от гр. Видин”, на 
Сдружение “Изток Запад”, 

Декември 2003 г. – Май 2004 г. Координатор на проект 

 

16  Професионален опит  
 

От дата – До 
дата 

Местоположение Компания Позиция Описание 

Септември 
2006 – до 
момента 

Гр. Видин  
ул. Дунавска № 6 

Областна 
администрац
ия Видин 

Главен експерт 
отдел 
„Регионална 
развитие, 
управление на 
проекти и 
планиране“ 

Участие в изработването и 
актуализирането на Плана 
за регионално развитие на 
област Видин; Разработване 
на проекти, стратегии и 
програми, Анализ на 
добрите европейски 
практики и тяхното 
предаване според местните 
възможности;  
Подпомагане 
потенциалните инвеститори 
и партньори; Предоставяне 
на информация за област 
Видин. 

Април 2005 
год. – 
септември 
2006  
 

Гр. Видин  
ул. Дунавска № 6 

Областна 
администрац
ия Видин 

Началник сектор 
“Европейска 
интеграция”, 
отдел 
Регионално 
развитие 

Участие в изработването и 
актуализирането на Плана 
за регионално развитие на 
област Видин; Разработване 
на проекти, стратегии и 
програми, Анализ на 
добрите европейски 
практики и тяхното 
предаване според местните 
възможности;  
Подпомагане 
потенциалните инвеститори 
и партньори; Предоставяне 
на информация за област 
Видин. 

Февруари 2003 
до април 2005 
год. –  
 

Гр. Видин  
ул. Дунавска № 6 

Областна 
администрац
ия Видин 

Главен експерт, 
отдел 
“Регионално 
развитие” 

Участие в изработването и 
актуализирането на Плана 
за регионално развитие на 
област Видин; Разработване 
на проекти, стратегии и 
програми, Анализ на 
добрите европейски 
практики и тяхното 
предаване според местните 
възможности;  
Подпомагане 
потенциалните инвеститори 
и партньори; Предоставяне 
на информация за област 
Видин. 



ноември 2001 
год. - ноември 
2002 год.  

Гр. Видин  
ул. Дунавска № 6 

Областна 
администрац
ия гр. Видин 

Старши експерт, 
отдел 
“Координация и 
административе
н контрол” 

Контрол върху 
изпълнението на задачите 
на местните власти 
съгласно нормативните 
изисквания на българската 
държава. 
Координиране на работата 
на местните представители 
на държавните органи. 

 
 

17  Друга информация ( напр. Публикации) 
/ 


