
 
 

Общо въвеждащо обучение на обучители 

по програма „Глоб@лни библиотеки - България” 

 

Т Р Е Н Ь О Р И 

 

 
 
 

  

Месторождение:  гр. София 

 

Образование: Магистърски степени по психология и българска филология. 

Специализации по мениджмънт и културология. 

 

Професионални интереси: Развитие на лидери, мениджъри и екипи в 

организацията, управление на промяната, организационно развитие, 

иновативни подходи в обучението и тренинга 

 

Ключови постижения за последните години:  

- Награда на БАПП за 2007 г. за най-добър принос в развитието на 

психологическата практика в България 

- Национален приз „Човешки ресурси” за 2007 г. на фондация 

“Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание 

“Човешки ресурси” 

- Още едно бебе в края на 2009 г. 

 

Интереси: Тенис, музика, кино, колело, уасаби, сюрреалисти 

 

 
 

Митко Маринов 

 

Месторождение: гр. Бургас 

Образование: Ph.D. тезис „Общуване и процес на социализация” и 

магистър по психология – СУ „Св. Климент Охридски” 

Професионални интереси: Организационно развитие, корпоративен 

тренинг, коучинг на мениджъри и медиация 

Ключови професионални постижения за последните години:  

- автор и обучител по програма „Лидерство в полза на клиента”, по 

която са обучени над 500 мениджъри от системата на УниКредит 

Булбанк 

- автор и обучител по „Програма за развитие на мениджърите” в 

системата на БТК 

- управляващ съдружник във фирма „3 ММ-Консулт” ООД 

Любопитно: Обича морето и всичко морско, свири на китара и харесва 

старите рок банди!  

 

        

Александър Пожарлиев 



                 
       

 
 
 

 

Месторождение:  гр. София 

 

Образование: Магистър по философия и социология  

 

Професионални интереси:  обучение на възрастни, социологически          

изследвания на ежедневието, разработване на стратегии за общностно 

развитие     

Ключови постижения за последните години: Авторство и          

съавторство на наръчници за обучение: 

- Панчев, Венцеслав. Властелинът на групите – в: Нещата, които можем 

да променим. Изд. “НБУ”, ЦСП, София, 2004 г. 

- Панчев, Венцеслав; Николова, Ж. Овладяване на социални умения и 

активно поведение на трудовия пазар. Наръчник. Изд. “НБУ”, София, 

2007 г. 

- Наръчник за умения: Граждански мониторинг върху работата на 

администрацията, Изд. “НБУ”, ЦСП, София 2009 г. – Панчев, 

Венцеслав. Раздел 1: Комуникативни умения, водене на делови срещи 

и преговори; Панчев, Венцеслав;  Венева, Р. Раздел 5: Умения за 

обучение на обучители на възрастни 

- Панчев, Венцеслав. Формиране на гражданско поведение в 

мултикултурна училищна среда. Наръчник за учителя. Върбица , 2009 

г. 

 

Съавтор на уникална система за измерване нивото на обучение  в  

гимназиален етап на средната образователна степен “Система за 

мониторинг на средните училища в България”, Институт “Отворено 

общество”, 2005 – 2010 г. 

 

Любопитно: Поет и любимец на музите. Справка: Венцеслав Панчев, 

„Деветнадесет без четвърт. Стихове”, ИК “Литавра” 

 

 
 

 

 

Месторождение: гр. Видин 

Образование:  Инженер-икономист 

Професионални интереси: консултиране на местните власти 

Ключови постижения:  

- Съставител на наръчник „Управление на общински финанси и 

бюджет” по проект, финансиран от Кралство Холандия 

- Автор на книга „Тайните на публичната администрация”, публикувана  

от ФРМС с подкрепата на Отворено общество   

- Пътеводител за кмет – издаден от Международни градски сътрудници  

- Пенсиониране 

 

Любопитно: Уловил най-голямата бяла риба в р. Дунав – 4 кг 

 

 

Младен Каменов 

Венцеслав Панчев 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Месторождение: гр. Пловдив 

 

Образование: Магистър по педагогика 

 

Професионални интереси: Обучение на възрастни, управление  на проекти, 

местно и регионално развитие  

 

Ключови постижения за последните години: 

 

- Автор на учебник за ВУЗ „Водене на преговори и решаване на 

конфликти” 

- Автор на „Методика за подготовка и провеждане на „майсторски 

класове” 

- Съавтор на учебник за ВУЗ „Управление на проекти” 

- Ръководител на екип от 118 експерта за изработването на Общински 

план за развитие на Пловдив 2007-2013 г. 

 

Девиз: „Salus populi suprema lex!” (Благополучието на народа е върховен 

 закон!) 

               

         

 

Месторождение: гр. Тутракан 

 

Образование: Магистър по психология 

 

Професионални интереси: Обучение на възрастни, управление  на проекти 

и организационно развитие 

 

Ключови постижения за последните години: 

 

- Научил над 200 човека да правят комплименти по време на обучения 

за възрастни 

- Провел обучения и консултации редица големи български фирми – 

Билла,  Първа инвестиционна банка, Мосю Бриколаж, Оргахим, ОМВ, 

Практикер и др. 

- Създал и поддържа система за продължаващо професионално 

развитие на обучители на възрастни – супервизия между равни. 

Девиз: „Здравейте! Как сте?”  

 
                                   

 
 
 
 

 
Месторождение: гр. София 

 

Образование: Д-р по психология, регистриран международен консултант по 

организационно развитие, акредиран тест администратор - клас А 

 

Професионални интереси: 
Тренинг, групова динамика, организационно консултиране, управление и 

оценка на проекти, консултативна и приложна социална психология. 

Президент на Дружеството на психолозите в България от 2001 година. 

 

Ключови постижения за последните 20 години: 
3280 часа като водещ на тренинг групи, 278 проекта за организационно 

укрепване и развитие в частния бизнес, публичната администрация, 

образованието и НПО сектора в 12 страни. 

 

Любопитно: Астрален близнак на Майкъл Джексън (29.08.1958) и баща на 

близнаци - Джейн и Пиер 

 

Красимир Лойков 

Никола Йорданов 

Пламен Димитров 



 
      

 

 

Месторождение: гр. София  

Образование: Магистър по психология 

Професионални интереси: Тренинги, индивидуални психологически 

консултации, терапия на зависими  

Ключови постижения за последните години: използване на трима 

актьори (мимове) в обучение на търговския отдел на фармацевтична 

фирма; подбор на персонал чрез тренинги; обучение на ромските общности 

в две села на финансова грамотност по проект на City Group (City Bank) и 

Habitat for Humanity 

Любопитно: отслабнал с 30 кг за 18 месеца ..... 

                
               
 

 
 
 
   
 

 

Месторождение: гр. Плевен 

Образование: Магистър по психология, магистър по педагогика. 

Специализации по социална психология, консултативна психология, 

интерактивни методи на обучение. 

Професионални  интереси:  групов тренинг, психодрама, създаване на 

общности, психологическо консултиране 

Ключови постижения за последните години:  

-  авторски програми за обучение по проекти на Фондация МИЧП и 

Фондация Партньори България 

-    съавтор на учебни помагала за преподаване на човешки права 

Любопитно: Актриса, покорила множество любителски сцени 

 

 

 

 

 

 

 

Месторождение: гр. Белене 

Образование: Магистър по икономика. Преквалификация: Бизнес право и 

държавна администрация. 

Професионални интереси: Управление на проекти, обучение и 

консултации по управление на проекти, стратегическо планиране 

Ключови постижения:  

- Съавтор на Наръчник за общините – “Как се разработват и прилагат 

Одитни пътеки за проекти, финансирани от ЕС”, София, 2004; 2007 

- Съавтор на обучителна програма и материали на тема „Оценка и 

мониторинг на проекти, финансирани от СФ”, София, ИПА, 2008 г.; 

2009 г. 

- Съавтор на обучителна програма и Наръчник „Организационно 

укрепване и развитие”, София, 2008 г. 

Любопитно: Работата по проекти продължава да ми е интересна ... 

 

Теодор Карайончев 

Мариела Михайлова 

Светлин Ганков 


