
 Автобиография

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Мария Каръмчева 

 

София (България) 

 0883 45 86 53    

mkaramcheva@abv.bg, mkaramcheva27@e-dnrs. org 

Дата на раждане 14 Февруари 1988 

ТРУДОВ СТАЖ  

01/10/2012 – До сега Специалист
"Българска Телекомуникационна Компания" АД, Дирекция "Сигурност", София, бул. 
Цариградско шосе, 115 И 

01/09/2012 – 30/09/2012 Стажант
"Българска Телекомуникационна Компания" АД, Дирекция "Сигурност", София, бул. 
Цариградско шосе, 115 И 

07/11/2011 – 07/08/2012 Младши експерт
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция 
"Безопасност, технически надзор и управление при кризи", отдел "Управление при кризи"
 

Вид на дейността или сферата на работа Държавна администрация 

10/2010 – 12/2010 Стажант
UniCredit Bulbank, Банкова сигурност, 

Вид на дейността или сферата на работа Банки и кредитиране 

08/2010 – 09/2010 Стажант
Министерство на отбраната, Дирекция "Инвестиции в отбраната", 

Вид на дейността или сферата на работа Държавна администрация 

07/2010 – 08/2010 Стажант
СИБАНК АД, 

Вид на дейността или сферата на работа Банки и кредитиране 

06/2009 – 09/2009 Администратор
Bella Vista Beach Club, 

Вид на дейността или сферата на работа Туризъм, хотели и ресторанти 

05/2007 – 05/2007 Информатор
Международен панайр - Пловдив, 

Вид на дейността или сферата на работа Административни и спомагателни дейности 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

10/2011 – 07/2012 Магистър
Университет за национално и световно стопанство, 

Анализ на публични политики в отбраната и сигурността, Стратегическо управление в 
колективната система за сигурност, Защита на информацията, Администрация на вътрешния 
ред и сигурност, Европейска интеграция, Международни операции, Икономика на военните 
съюзи, Лидерство и вземане на решения, Организация и управление на охранителния бизнес, 
Управление на проекти

09/2007 – 07/2011 Бакалавър
Университет за национално и световно стопанство, 

Икономика на отбраната и сигурността, Мениджмънт на отбраната и сигурността, 
Корпоративна сигурност, Микроикономика, Макроикономика, Стопанска логистика, Икономика 
на предприятието, ,Маркетитинг, Прогнозиране и планиране, Статистика, Основи на правото, 
Основи на счетоводството

09/2002 – 06/2007 Втора квалификационна степен "Счетоводител"
Национална Търговска гимназия, 

Основи на счетоводството, Банкото счетоводство, Микроикономика, Макроикономика, 
Финансов медижмънт, Икономика на предприятието, Маркетинг, Статистика, Основи на 
правото, Фирмено право.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ  

Майчин език

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене Участие в разговор
Самостоятелно 

устно изложение

Английски език C1 C1 B2 B2 B2

Немски език B1 B1 B1 B1 B1
Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на 
владеене
Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни умения и 
компетенции

Умения за работа в екип, способност за самостоятелна работа, инициативност, организираност, 
поемане на разумни рискове, комуникативност и общителност

Професионални умения и 
компетенции

Квалификационен курс за професионално обучение за Компютърно счетоводство ПП „Плюс – 
минус”, 2007г.
Квалификационен курс за професионално обучение за Компютърно счетоводство ПП „Ажур – 
Л”, 2006г.
Едногодишен курс за професионално обучение по Администратор – документалист и 
машинописна правоспособност, 2004/2005г.

Компютърни умения и 
компетенции

Microsoft Office, Internet

Други умения и компетенции Народни танци

Свидетелство за управление на 
МПС

B
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ  

Участие в Учебно тренировъчна банка – Национална търговска гимназия гр. Пловдив 
Участие в Национален счетоводен конкурс за средношколци

Участие в изследователски проекти "Икономически аспекти на тероризма" и "Социално-
икономически аспекти на трафика на хора" към катедра "Национална и регионална сигурност" - 
Университет за национално и световно стопанство. 
Публикация във втория етап на научното изследване за социално-икономическите аспекти на 
трафика на хора.

Участие във форума „Бизнесът в действие”, 18-19 март 2011г., организирано от AIESEK. 
Делегат на SAP в областта на Корпоративно социалната отговорност

Участие в Студентска научна конференция "Инфраструктурата: бизнес и комуникации", 
организира от факултет "Икономика на инфраструктурата" към УНСС. Тема на представяне 
"Участие на въоръжените сили на Република България в операции по поддържане на мира". 
Колективна награда. Май 2011г.

Участие в конкурс за есе на тема "2020: България в контекста на Европейската сигурност"; 
Трето място; Награда - Посещение на Европейските институции в Брюксел през юни 2011г.

 © Европейски съюз, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Страница 3 / 3 



   ECV_ESP 2012-07-06T00:00:00.000Z 2013-04-24T19:14:46.515Z V3.0 EWA Automatically generated Europass CV                                                                                                                                                                                Мария Каръмчева    София  BG България  mkaramcheva@abv.bg, mkaramcheva27@e-dnrs. org   0883 45 86 53  mobile Мобилен телефон    image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a
HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy
MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABuAF8DASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDccr5i
bjgDBzmsbxX5T6LlXUssqtgH6j+tal7naQM52/1rnteDvpMpx0Knn/eFcstJo1jsziL/AD9kvV7m
BT/5EWsJIFJzsH5Vv3qlo51P/Ps/6DP9KyIhmuhGYLAox8o/KnrCM9KnVOBUirRcdiAQe1I8I21d
CjFRyLxSuBs+HBiznX0C/wAzVzUuIE9Axqn4e4t7nH90fzq3f5NruI/jA/Q1LGviOL1hIzfkuxHy
DGB1p3htyniC1KMVI34IOCPlNN1vi/X/AK5j+Zp3h3/kP23/AAL/ANBNVHYJbnuUv/Hwvb5f61na
+ytol2N4JCZ/Ig/0rSnysuf9j/GsnVMyaZdqephcdPY1hUdpIcVozzqY7mYY6wyr/wCOGsiEEKpI
6jIrWlkCSITk4DZHtjmsmKJhEu7dnO0L3+tbpitcshgBkZP0qYcReZjC9ye1QBSUIiJLuMbO/FQw
xzxO0c4bDHa6MCTQOxZ+3QAffBpn2uJxkNmg20UKtGLVnct0ZTwKY1kqggRh2z0JKEfSkOxuaJMq
RXAJ5KDA9fmBrQum3ac7cf65P/QXrkPNCy+UGkDcD5uCDV6O8u4IGgnO5CwbPoQD/Q0mHLczNd/4
/I/+uf8AU0/w2N2vWuOT8/8A6CaTWFaR45OoVSCR9f8A69a/giy/4myXDrkLuAH1U/41SegmtT1y
76EjrkD9DXP6/qkNjZvEx/eOCoA5PStTXL0WljO2QGByM8DgCvJdR1M30zTySE45VVPWsZR5mhxK
zO3nSSPyFU469aRfmuVW4kdVCg/L1XPQn1prSRMiOWMcf8YDEsT6elTSyRoY5BcGSErwoUAjPqOf
51qAlpFPBJJb43yTgKhQhscg/wAq9V8PeBFksInkALyKGLv2yOoHrXH+C7Rb3WYm/dlI95wEA7jm
vd7IQxQKocBFUZPYVz1pu/KjopQVuZmJB4JsoUUG3jJGPmIyakvPCOnXNu0UtuhBHXHNdZA0E6fu
5kf/AHTmorryo48tIBzg8VztSNVJbHz74z8IS6PcfaYWLwjkE9QfrXJOks+W3Fi+SmOeT1X+dfQn
iS1ivNLnQozKVz88bAfqBXgF2DaahIgyrcewQg4z+lddGbkrMwqxSd0VbmPEMO8eWzjBGeCB6j8q
67wxNDb3thGjKXELlh2JOTz+H9K5O7s50fzpjk9WIORz0/rW54bi3XVtcjIZXdGH/ATg1qzE6Hx1
dSMiRKzKpLbsdf8APFcApFpIUeNnLA8Z5A7e3pXd+OAkcu0nIZc7P7xrgnJLGRI2QAFcY3AdifwB
6+tTENkTsXhjXMC7OFTcpIJ74zznmpYWkRGgYRqRyFAHPtmoI0YLtA3KF3Bxk9cD6dantDE0sMbb
XX+M5x7d+tU2VFXZ6T8N9Ot5UE7AebyGUcYHH8+K9Bv5tfDGLTooI4R0L9Tx1/P/ACK5bwPYNpdw
baQLkD5GXupx+v8AhXpaxQGAvKwGB6VxS1ldHSrW1MWOe6tVDTOC5bjjDEe4/wDr1HfSXM80iRSr
HJImYy3QGrV7GXZPLTap6nGT9KjuPKDW/lq7SKeQUIxWZrZGZbWutISt3dLPGdwcEDkdsYA/Hrn2
rxzxfpJsPE14ElaO3mUPtGSCeQP/ANZ9a+ii9s0RCkBscg14p8TAiahbMjqshfGW5G0d8Y57/nW1
F2kY1EnE8/aFXtoyr7iW5JPr0/rW/wCG7gRa5FG+5kbcjhuCcKT/ADArnUMoTbHjyzGw3E9e/wDM
Vp+H3Lazbkjk7yTnqdprqZzo6TxyAl6RjftPAx6jNcIyFkSBZRvLZBJwB7e1ek+N7dmkJ7MMgjrx
Xm8oWWQMoKov3cDknPc0oC6DpLV4h5fnAjjJD8Yz3H1/lUiSCDZtGQkgO3GQagl3qTgptXGMH60g
f7UFR2WPnIfnH/66tq4J2Pc/D3iXTtV1CyaHAl+zKJ/lICvk8cj8sZrvTHuiJjYFgMhWPGa8B+HJ
ZdVdSpeORdsgzyADwa9ut2nto1OTLFjhx1x71wVWlOx1U0+W462uLgyFJ5YYZB/CVJz+NSapI8UD
Mt5AWAOAsZPNT2zJcMG4OPzovIgRuYhgO5OcUXVti+pn2LhLFpbqTc55UHjFeH+Ndbh1bxLK8bZt
4g0SbuQWzyw/z2+lb/j3xrmWTSNOnwFJWWROTnuo/wAa81mRy7JLlTx1xwK6KNO3vM56s7uyCU8s
hYKyjO0HqOO9aPh9z/blqF7bv/QTWZKv70MzAkp1x19K0/DcZ/t23yccN/6Ca1Zkup3PjZZ5ECRR
sxGST0/WuHt9D1Sa3byov3W7IyQoJ9ea9Xht5/FN20EKFbJTgyFfv/8A1v51YPheaB/Llhxzhckc
j1ohHqyW3sjyFPDGoyZMkC7QeRvH9O1WjoVyiIscYdjlRGv8P59f/wBVeoTeHjbsskYKsOQVOai+
xQzxzm5j2yrjBReQTwDj3P6n3qxaoz/BXha706Rrm6KLJIQEjX5to9zXrcESLENvHHNcTpEhgcQS
z/IRlJUOQPTPp/jXTxai6BUuFU9hKvQ/UV5tWDU3zHbGV4qxceCGXJaIAjuvBrzT4kajJZ2LWtpO
6SSEL/rMcE813smoI0jJHncRkCvA/HGqte+JruO43pCo2RcZBPBz+f6VVCN5CqO0TnGBm8xgFUPJ
kANzknpTNgKyb1KkEADPP1/Kmqo+zPExUOhDRsByT6VoQ2aTW8l7eSnLRgovTcegz+AzXc3Y5VqU
/JMkmNrMQBsLHNaOghoPEECvz98Ej/dNFoqrACoIZvvOf4R6Cn6UQfEMCJyMsSf+Amhajeh7CLy7
07yhYtBDGAUiy2SGHy5IGRjAOPT1OK0dO1G7ti95qEX2yM7tzbwQpzwBgY6Y4rihdzQyxOWOAc4H
TGFP9a1bO+mSyeHefLLF3HHOBxz9Sa2aOeM7u52P2vT7yIuJxC7OdkbnkgEA8H0z2rC8S2Xnm4lt
AJFsUDyFeNwBIY/zH4VXNzMHVWKyRxbgiOoIXocj3zg+2K0NK1C5i0SeKQRSFIZZTIV5cfNw3r06
1NrGnO5aM4r7XJa3GQ+PlZTIFGWU889QcE/r7CurtdR3oGjk8xQBx3x7+46VR0nT9Pv7iexntj/x
8hBKjlWUvG/PHUbo8gHOM1nWKG11aaGM48oHcvUEBN/8gw/L8M61LnjbqFGq4Sv0OpluBI0dxA22
RP8APNclrWk2d3I7TQAFuhxke4rpMKDkDAIzUb2YunWEtgSHbyM9a86MmnoehNJo8yOh2b3KRJC4
RZBuXd1wemTk03xLJDb3cMQgPlRnIA+6eOma6m805YVnuVc74ipI7EZx+fI/AVw2vai1/qTDZsjh
yiqD3zyfxx+leikppM4nJxbRSuryS6kBIVIx92NBgLVvQB/xO7cf73/oJrOAGa0tAP8AxO7cd/m/
9BNa2Rnc/9k=     true  Специалист  "Българска Телекомуникационна Компания" АД, Дирекция "Сигурност"    София, бул. Цариградско шосе, 115 И     false  Стажант  "Българска Телекомуникационна Компания" АД, Дирекция "Сигурност"    София, бул. Цариградско шосе, 115 И     false  Младши експерт  Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Безопасност, технически надзор и управление при кризи", отдел "Управление при кризи"    София  Държавна администрация     false  Стажант  UniCredit Bulbank, Банкова сигурност    София  Банки и кредитиране     false  Стажант  Министерство на отбраната, Дирекция "Инвестиции в отбраната"    София  Държавна администрация     false  Стажант  СИБАНК АД    Карлово  Банки и кредитиране     false  Администратор  Bella Vista Beach Club    Синеморец, обл. Бургас  Туризъм, хотели и ресторанти     false  Информатор  Международен панайр - Пловдив    Пловдив  Административни и спомагателни дейности      false Магистър Анализ на публични политики в отбраната и сигурността, Стратегическо управление в колективната система за сигурност, Защита на информацията, Администрация на вътрешния ред и сигурност, Европейска интеграция, Международни операции, Икономика на военните съюзи, Лидерство и вземане на решения, Организация и управление на охранителния бизнес, Управление на проекти  Университет за национално и световно стопанство    София  BG България  Отбрана и сигурност     false Бакалавър Икономика на отбраната и сигурността, Мениджмънт на отбраната и сигурността, Корпоративна сигурност, Микроикономика, Макроикономика, Стопанска логистика, Икономика на предприятието, ,Маркетитинг, Прогнозиране и планиране, Статистика, Основи на правото, Основи на счетоводството  Университет за национално и световно стопанство    София  BG България  Отбрана и сигурност     false Втора квалификационна степен "Счетоводител" Основи на счетоводството, Банкото счетоводство, Микроикономика, Макроикономика, Финансов медижмънт, Икономика на предприятието, Маркетинг, Статистика, Основи на правото, Фирмено право.  Национална Търговска гимназия    Пловдив  BG България      			    Английски език  C1 C1 B2 B2 B2   Немски език  B1 B1 B1 B1 B1  Умения за работа в екип, способност за самостоятелна работа, инициативност, организираност, поемане на разумни рискове, комуникативност и общителност  Квалификационен курс за професионално обучение за Компютърно счетоводство ПП „Плюс – минус”, 2007г.<br/>Квалификационен курс за професионално обучение за Компютърно счетоводство ПП „Ажур – Л”, 2006г.<br/>Едногодишен курс за професионално обучение по Администратор – документалист и машинописна правоспособност, 2004/2005г.  Microsoft Office, Internet   B  Народни танци      Участие в Учебно тренировъчна банка – Национална търговска гимназия гр. Пловдив <br/>Участие в Национален счетоводен конкурс за средношколци<br/><br/>Участие в изследователски проекти "Икономически аспекти на тероризма" и "Социално-икономически аспекти на трафика на хора" към катедра "Национална и регионална сигурност" - Университет за национално и световно стопанство. <br/>Публикация във втория етап на научното изследване за социално-икономическите аспекти на трафика на хора.<br/><br/>Участие във форума „Бизнесът в действие”, 18-19 март 2011г., организирано от AIESEK. Делегат на SAP в областта на Корпоративно социалната отговорност<br/><br/>Участие в Студентска научна конференция "Инфраструктурата: бизнес и комуникации", организира от факултет "Икономика на инфраструктурата" към УНСС. Тема на представяне "Участие на въоръжените сили на Република България в операции по поддържане на мира". Колективна награда. Май 2011г.<br/><br/>Участие в конкурс за есе на тема "2020: България в контекста на Европейската сигурност"; Трето място; Награда - Посещение на Европейските институции в Брюксел през юни 2011г.    

