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 Завършила съм архитектура в началото на 2012 година, катедра “Интериор и дизайн в 
архитектурата”. С течение на времето интересът ми към графичния дизайн се засили, в
следствие на което записах втората си магистратура - “Графично и пространствено 
проектиране”

Участвала съм в много разнообразни проекти на различни организации. Отлично се 
справям с работата в екип, както и с индивидуалните задачи. Винаги съм готова да се 
впусна с ентусиазам в креативни проекти и мисии. 

Обичам да споделям полезна информация и интересни проекти с хората в блога ми 
за архитектура и дизайн.

ЗА МЕН ОБРАЗОВАНИЕ

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ТРУДОВ СТАЖ

ДРУГИ

Графичен дизайн

Архитектура и дизайн

Администратор и автор в блог
www.te3s.org

УМЕНИЯ

ЕЗИЦИ

ИНТЕРЕСИ

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
AutoCad
ArchiCad
ScketchUP

Идейно и техническо
проектиране на сгради

Предпроектно проучване

Графичен дизайн на 
рекламни материали

Интериорен дизайн

Бранд идентичност
Работа с платформите 
Wordpress и Wix
Креативност и внимание
към детайлите

01 Компютърни програми 02 Умения

Български
Матерен език

Английски
Ниво B2-C1

Испански
Ниво A1

септември 2000 - май 2006
Строителство и архитектура
Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев”

октомври 2006 - януари 2012
Архитектура
Университет по архитектура, строителство и геодезия, София

октомври 2010 - февруари 2011
Реставрация и консервация на архитектурното наследство, Торун, Полша
Университет Николай Коперник, Еразъм програма

октомври 2014
Графично и пространствено оформление
Нов Български Университет, София

4 От 06.2012 до 08.2016
Архитект
Бейтс България
София, България

От 10.2016 до 03.2017
Архитект | Графичен дизайнер
AAIMM архитекти
Барселона, Испания1

11.2007 - 04.2009 - стаж при архитект Райна Куманова - чертожник ArchiCAD

08.2009 - 01.2010 - стаж в строителна фирма “Вимакт 1”

07.2015 - участие в международен архитектурен фестивал “Hello wood - 
Project Village I”, Унгария

07.2016 - участие в международен архитектурен фестивал “Hello wood - 
Project Village II”, Унгария

01.2015 - участие в архитектурна работилница “Читалнята” е градската градина

03.2014 - 06.2014 - Pre-accelerator | Start it smart - обучение за предприемачи; 
графичен дизайнер в екипа Qart code

09.2011 - участник в работилница за облагородяване територията на 
река Олона, Кастеланца, Италия, организирана от политехническия университет
в Милано, проф. Фабрицио Зани

07.2011 - участник в международно лятно училище в Прищина, Косово, 
тема: “Енергоефективност на сградите”

09.2010  - обучение Adobe Illustrator, френско училище, Атина, Гърция

08.2010  - European Architecture Student Assembly (EASA010) - 
Манчестър, Великобритания - участник

02.2010 - 01.2012 - член на сдружение “Трансформатори”; www.transformatori.net

Музика Театър
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