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СНИМКА  

 
 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Ивчева, Радостина Милчева 

Адрес  гр. София, ж.к. „Красно село“, бл. 201, вх. Г, ап. 77, пощ. код 1618, България 

Телефон  0886850449 

Факс   

E-mail  radi_ivcheva@abv.bg 

 

Дата на раждане  28.06.1996 г. 

  

 
 
 

   28.11.2022 - продължава 

   Институт за социални и синдикални изследвания към КНСБ 

   Синдикална организация 

   Изследовател  

 

    

   01.10.2020 – 05.04.2021 г. 

   Bloomberg TV Bulgaria; гр. София 

   Онлайн икономическа медия 

   Онлайн редактор 

 

  29.09.2019 г. – 30.09.2020 г. 

  Инвестор. БГ АД; гр. София 

  Онлайн икономическа медия 

   Журналист  

• Дати       12.11.2018 г. и 06.12.2018 г 

  • Име и град на работодателя       Народно събрание на Република България; гр. София 

         • Вид на дейността на работа       Държавна администрация 

• Заемана длъжност       
 

      Стажант 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

• Дати  

  • Име и град на работодателя 

         • Вид на дейността на работа 

• Заемана длъжност    
 

 

                                                • Дати   

  • Име и град на работодателя  

         • Вид на дейността на работа  

• Заемана длъжност       
 

 

• Дати   

  • Име и град на работодателя  

         • Вид на дейността на работа  

• Заемана длъжност       
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• Дати   01.08.2018 г. – 31.08.2018 г. 

• Име и град на работодателя  Министерство на външните работи на Република България, гр. София 

• Вид на дейността на работа  Държавана админисрация 

• Заемана длъжност  Стажант 

  

• Дати 

• Име и град на работодателя 

• Вид на дейността на работа 

 

• Заемана длъжност 

   19.03.2018г. – 18.05.2018г. 
    Институт за исторически изследвания при БАН, гр. София 
    Приложна изследователска практика за студенти по международни          
отношения  
    Изготвяне на научно - изследователска разработка. 
 

 

     Октомври 2016г. 

     Дружество за ООН в България, гр. София 

 

      доброволец 
 

  

• Дати  

• Име и град на работодателя 

• Вид на дейността на работа 

• Заемана длъжност 

 
 

 Ноември 2016г.- Януари 2017г. 

UNA News Bulgaria, гр. София 

Онлайн списание 

Стажант 
 

 
 

 
 
   

   

   Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

   Икономика и икономическа политика 

   Докторант  

 

   Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

   Академия за устойчиви инвестиции и финанси 

   Следдипломна квалификация 

 

 

    

  Стопанският факултет на СУ, в партньорство с УНСС 

   Лятно училище по моделиране и комплексни системи                                                                                                                                                                   

 

                                   • 2019 г.- 2020 г. 

  • Име на училище или университет         Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
                                    • Специалност          Икономика и право 
                  • Квалификация (ако има)         Магистър 
 

• Дати   01.09.2018 г. – 31.09.2018 г. 

• Име и град на работодателя  Министерство на правосъдието на Република България, гр. София 

• Вид на дейността на работа  Държавна администрация 

• Заемана длъжност  Стажант 

 

• Дати 

• Име и град на работодателя 

• Вид на дейността на работа 

• Заемана длъжност 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

 

                     • 2021 г.- продължава 
• Име на училище или университет                                             

• Специалност                            
•Квалификация (ако има) 

 
• 21.02.2022 г.- 24.02.2022 г. 

• Име на училище или университет                                             
• Специалност                            

•Квалификация (ако има) 
 
 

•04.07.2021 г. -11.07. 2021 г. 
• Име на училище или университет                                             

• Специалност                            
•Квалификация (ако има) 
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• 2015г.- 2019г. 

• Име на училище или университет 

• Специалност 

• Квалификация (ако има) 

 

• 2010г.-2015г. 

  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Международни отношения 

Бакалавър  
 

• Име на училище или университет  НСОУ «София» 

• Специалност  Издателски дейности и масови комуникации 

• Квалификация (ако има)  Средно образование 

   

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ               Аналитични умения, комуникативност, иновативно            

                                                                         мислене, адаптивност към работата в екип. 

 

 

ЕЗИЦИ 
 

  

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

           •    Четене  отлично 

           •    Писане  отлично 

           •    Разговор 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

• Четене 

• Писане 

• Разговор 

 отлично 

 

РУСКИ ЕЗИК  

 

добро 

добро 

основно 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Компютърна грамотност, добри познания за работа с Microsoft Office и Photoshop  

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 

   

 

      Работя добре в екип, общителна съм, отворена съм към чуждото мнение 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

       Не  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  - Членувах в „Студентски дипломатически клуб“ към СУ „Св. Климент Охридски“. 

- Взех участие във форума за социално предприемачество "Идеите-6" в екип 
"Образование". 

- Част съм от екип, заел се с изработване на образователна игра под работно название 
"Линкващо". 

 


