
 
 
 
 

  Автобиография 
 
Албена Кръстева ДИМОВА 

 
Трудов стаж: 
От месец/ година - до момента януари 2010 до момента – Председател на 

Управителния съвет на Сдрувение с нестопанска цел 
„Алтруист”. Сдружението има за основна цел борбата с 
насилието във всичките му форми и проявления; 

  
Участва в разработването и апробирането на 
„Програма за изграждане и позитивиране на 
адекватни социални умения у пълнолетни 
правонарушители с наложено ефективно наказание в 
Затвор Варна”; 

  
Участва в разработването и апробирането на 
„Изграждане на личностни умения за овладяване на 
емоциите у пълнолетни правонарушители с наложено 
ефективно наказание в Затвор Варна”; 

 
От 2009/ до момента – работа 
По Европейски проекти и 
програми Организатор на проект „Създаване на хармонична 

администрация в 12-те общини в Област Варна” на 
СНЦ „Добросъвестност” по Оперативна програма 
„Административен капацитет”. 

  
 Организатор по проект „Укрепване структурите и 

функционирането на нестопанските организации” на 
СНЦ „Асоциация за подпомагане на икономическото 
развитие и европейската интеграция”. 

  
Изпълнител по „Дейности за информация и 
публичност на проект „Технически дейности за 
комплексно водно решение за реконструкция и 
изграждане на водопроводна и канализационна 
инфраструктура и пречиствателна станция за отпадни 
води гр. Каспичан, община Каспичан, обл. Шумен”. 

 
 
От месец/ година - до момента  март 1998 г – до момента - Рекламно-издателска къща 

„АЕДА-Албена Димова”, собственик 
организация на рекламни кампании за различни 
клиенти, обезпечаване на пълен рекламен сервиз - от 
ниво идея до краен продукт и от визитна картичка до 
калкан; Организация и реализация на пълен 
издателски сервиз – от набор и редактиране на текст, 
през худовествено оформление до краен продукт – 
книга; 

 
От месец/ година- до момента  май 2004- до момента - Бюро за административно-

правни услуги, бюрото обслужва предимно клиентите 
на Дирекция „Социално подпомагане - „Победа” – 1 и 
2, които са в голямата си част роми, възрастни хора и 
инвалиди; 

 
 
От месец/ година от април 1991 – до март 1998 г. ДФГ „АБАГАР”, 

съсобственик 



организация на рекламни кампании за различни 
клиенти, обезпечаване на пълен рекламен сервиз от 
ниво идея до краен продукт и от визитна картичка до 
калкан; Организация и реализация на пълен 
издателски сервиз – от набор и редактиране на текст, 
през худовествено оформление до краен продукт – 
книга; Съсобственик и издател на първия частен 
варненски вестник. 

 
От месец/ година от 1997 до 1998 г. ВСУ „Черноризец Храбър”, 

хонорован преподавател „Графичен дизайн на 
периодика” и „Настолни издателски системи”; 

 
От месец/ година от 1983 до април 1991 г. Радио Варна 

Журналист на хонорар – отразяване на събития, 
платени и събитийни репортажи; 

 
От месец/ година от 1986 до април 1990 г. Технически университет – 

Варна; преподавател в катедра „Чужди езици”; 
обучаване на студенти чужденци на технически 
български език; 

 
От месец/ година от 1985 до август 1986 г. ЕСПУ „Вела Благоева” гр. 

Варна – гимназиален учител по български език и 
литература; 

 
От месец/ година от 1982 до август 1985 г. ОУ „Кирил и Методий” с. 

Венелин – прогимназиален учител по български език и 
литература; 
 
 
 

Образование: 
От 1978 г. до 1983 г. ШУ „Черноризец Храбър” 

”Български филология” и „Руска филология”, степен 
„Магистър”; 
 

От 1972 г. – до 1977 г. Френска езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри” - 
Варна 
 

Допълнителна квалификация: Софийски университет „Климент Охридски”, факултет 
„Журналистика”; специалност „Печат”; магистратура; 
4 семестъра; 

Специалност:    Журналист; 
 
 

  

Допълнителни умения: 

Владеене на чужди езици: френски език – перфектно; руски език – много добре; 
английски – добре;  

Компютърни умения: всички програми и продукти, които се използват при 
предпечатната работа – CORELDRAW; PAGEMAKER; 
PHOTO SHOP; както и програмите за набор и 
редактиране на текст; за сканиране и първична 
обработка на изображения; 

Шофьорска книжка:    да 

Други: машинопис, дизайн на печатни издания, творческа 
реклама, мениджърски умения и др. 



Лични данни:     родена на 03. 03. 1959 г. в гр. Попово; неомъжена; 

Възраст:    56  години; 

Адрес/ телефон/ e-mail за контакт: гр. Варна, ул. “Кавала” 1, ет. 3, ап. 5, тел.: 052/ 
617138; GSM: 0894 360 178; e-mail: albena.kris@mail.bg  

 


