
 

ПРОЕКТ №BG051PO001-3.3.06.-0060 
„Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни 

области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между 

образованието, професионалното обучение и бизнеса”              
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

Съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Name  Alexandra Georgieva Damjanova 
Address  41, Cherni Vrah blvd., ent. 9, ap. 139, 1407 Sofia 

Mobile phone  0886 618 885 
E-mail  damjanova_alex@yahoo.com 

Nationality  Bulgarian 
Date of birth  

 

28/11/1983, Sofia 

Work experience 
 

Employer 
Position 

 
Main activities 

 
 
 
 

03/2012 - present 
Hewlett-Packard Global Solution Center, Sofia 
Technology Services, Global Customer Experience, Customer Care 
Advisor  
Customer Support coordinator 

 Monitoring of process and contractual deadlines adherence 
 Support quality management and contract administration 

 
11/2008 – 09/2011 

Employer  Siemens AG, Munich 
Position  Working student – Corporate Unit Corporate Information Technology 

Procurement and Contract Execution 
Main activities   Preparation and creation of data analyses, 

 Purchasing forecast 
 Preparation of international meetings and conferences on 

purchase topics 
   
  08/2007–09/2008 

Employer  Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG, Munich 
Position  Working Student 

Main activities   Analyses on purchase policy of the company, incl. 
international data  

 Maintenance of database 
 Preparation of international conferences and events 

Education and training 
 

Name of organization 
Qualification 

 
 
 

10/2012 – present 
New Bulgarian University, Sofia 
Postgraduate, Department of Political Science 
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10/2004-10/2011 

Name of organization  Bertold Brecht University, Augsburg, Germany, Faculty of Philosophy 
and Social Sciences 

Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

 Political Systems, Political System of the European Union, 
Comparаtive Politics, International Affairs 

Qualification 
 

Secondary Qualification 

 Master of Arts in Political Science 
 
Media and Communication 

Principal 
subjects/occupational skills 

covered 

 The Media Environment in Germany, Journalism, Media Effects 
Research 

   
12/2009- 02/2010 

Name of organization  Europe Direct, Information Center of the Municipality of Augsburg 

Position  Trainee 

Main activities  Preparation of European Parliament elections 2009 
Participation in preparation of EU fund programs 
 

  01/2007- 04/2007 

Name of organization  Main Office of Dr. Linus Förster - deputy of the Bavarian Parliament 

Position 
Main activities 

 Trainee 
Preparation of parliament sessions on different topics 

   

Personal skills and 
competencies 

Mother tongue  Bulgarian 
 

Other languages  Understanding            Speaking         Writing 
GERMAN  Excellent                       Excellent       Excellent 
ENGLISH  Excellent                       Excellent       Excellent 

   
Social skills and competences  Teamwork, planning skills, organization and control of own work, 

resolving problem situations, conflict resolution and flexibility. 
Capability of analyses and fast and sensible solutions. Communicative. 
 

Computer skills and 
competencies 

 MS Office, Internet Explorer, Graphic programs, Purchase tools, SAP 

 
Driving licence 

  
Yes 

 
Additional information 

 

  
Not married 
 
 
 



 

ПРОЕКТ №BG051PO001-3.3.06.-0060 
„Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни 

области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между 

образованието, професионалното обучение и бизнеса”              
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

Съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

 Други дейности (практика; теренна работа, изследователска работа) 

1. Участие в организацията и подготовката на международна конференция на тема: Европейската 
интеграция на България: равносметка и перспективи, състояла се на 11. Декември  2012 година във 
Френски институт, София, с подкрепата на Фондация Конрад Аденауер, Френски Институт София и 
 НБУ 
 

2.  Подготовка и изготвяне на предизборна платформа „Време за избор” по идея и с подкрепа 
Европейски институт, Центъра за електронна демокрация в Арау, Швейцария и Виртуалната 
лаборатория за публични политики на Нов български университет 
- изследване на конкретни партийни модели по тридесет (или повече) строго структурирани аспекта 
- кодиране на партиите по предварително определени критерии  
- решерширане на доказателсвен материал в подкрепа на конкретната предизборна програма на 
партията въз основа на зададените метрики 
- изграждане на цялостна картина на дадената партия, ролята и мястото й в българското 
политическо пространство 

 3. Включване в Лаборатория управление на рискове с директор доц. д-р Иван Костов 
- съставяне на протокол за риск по зададена статия за медийната обстановка в Б-я 
- включване в работна група, работеща по Доклад за политическата констелация, свързан и с 
изследването на медийната среда у нас 

 4. Подготовка и участие в международна конференция на тема Европейският дневен ред в 
България, състояла се на 28. Ноември 2013 година в НБУ с подкрепата на Фондация Конрад 
Аденауер и НБУ 
- участие в трети панел на дискусията: Публичност; Европейският дневен ред в медиите у нас; 
Причини и перспективи 

 5. Присъствие на международна конференция: Регионално сътрудничество и европейска 
интеграция, съвместно организирана от Френски Институт, Фондация Конрад Аденауер и 
изследователски център по публична политика, НБУ;  16. Декември 2013, Червената къща София 

 6. Научна публикация на тема Европейският дневен ред в България- дебатът ACTA у нас (приложен 
доказ. материал); предадена на 17.03.2014 
 

7. Подготовка и участие в международна конференция на тема Българският дневен ред в Европа, 
състояла се на 25. Април 2014 година в НБУ с подкрепата на Фондация Конрад Аденауер и НБУ 
- участие в трети панел на дискусията: Публичност; Българският дневен ред и европейските медии; 
Причини и перспективи 

8. Подготовка и изготвяне на предизборна платформа „EUVox” www.euvox.eu по идея и с подкрепа 
на Европейски институт, Европейски Парламент, Център за електронна демокрация в Арау, 
Швейцария и Виртуалната лаборатория за публични политики на Нов български университет 
- изследване на конкретни партийни модели по тридесет (или повече) строго структурирани аспекта 
- кодиране на партиите по предварително определени критерии  
- решерширане на доказателсвен материал в подкрепа на конкретната предизборна програма на 
партията въз основа на зададените метрики 
- изграждане на цялостна картина на дадената партия, ролята и мястото й в българското и 
европейското политическо пространство и  подробен анализ на отделните позиции спрямо 
политическите позиции на седем български партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите 
на български представители в Европейския парламент 

http://www.euvox.eu/
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