
 

 

АВТОБИОГРАФИЯ  
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Име  АНКА /АНИ/ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 

Адрес  жк. „Люлин“, бл. 981, вх. И, гр. София, България 

Телефон  +359 877 121 655 

Факс   

E-mail  ani63@abv.bg 

Националност  българска 

Дата на раждане  21.02.1963 г. 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

Дата (от –до)  • март 2017 

• Име и адрес на работодателя  БНР, София 

• Заемана длъжност  фоторепортер 

Дата (от –до)  • септември 2008 - юли 2016 

• Име и адрес на работодателя  Вестник „Новинар”, София 

• Заемана длъжност  фоторепортер 

Дата (от –до)   декември 2006 – април 2008 

• Име и адрес на работодателя  Вестник „Поглед”, София 

• Заемана длъжност  фоторепортер  

Дата (от –до)   декември 1994 - декември 2006 

• Име и адрес на работодателя  Вестник „Новинар”, София 

• Заемана длъжност  фоторепортер 

Дата (от –до)   юни 1991 - декември 1994 

• Име и адрес на работодателя  Свободна практика 

• Заемана длъжност  фотограф 

Дата (от –до)   септември 1983 - юни 1985 

• Име и адрес на работодателя  Българска фотография, Плевен 

• Заемана длъжност  фотограф 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

Дата (от –до)  •1985-1991 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Технически университет, София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Комплексна механизаци и поточни линии в строителството 

• Специализация  Инженер 

• Ниво по националната класификация 
(ако е приложимо) 

 Магистър 

 
Дата (от –до)  • 1981 - 1983 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Техникум по полиграфия и фотография, гр. София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Фотография 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Фотограф 

• Ниво по националната класификация  Средно специално 



 

(ако е приложимо) 

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  Добри комуникативни и интеграционни умения. Бързо сработване в различни среди и 
осъществяване на контакт с различни по образование, произход и култура хора. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Значителен опит в координацията и управлението на хора в професионална среда, 
приоритизиране на задълженията, сериозност и амбициозност за изпълнение на поети 
ангажименти, лоялност в отношенията с  колеги, екипност и комуникативност.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Работа с компютър — MS Officе 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ   

 

октомври 2018  Самостоятелна изложба'' Джаз'' в клуб „Максим'' на театър "Българска армия"  ,част от 
програмата на  джаз фестивала "Жълтите павета" 

октомври 2018  Самостоятелна изложба с портрети на именити български творци в  Експо център "Флора" 
в град Бургас,част от второто издание на Фестивала на изкуствата „Порт Прим Арт Фест 
2018” 

ноември  2016  Самостоятелна изложба „Художникът в кадър” в Столичната галерия „Стубел” 

•март  2014 
 Организатор и участник на изложба „Жени фоторепортери” в Клуб на фоторепортера, 

София 

•февруари  2013  Самостоятелна изложба „Ани и приятели” в Столичната галерия „Арт36” 

•април 2012  Самостоятелна изложба „Арт36 и приятели” в Столичната галерия „Арт36” 

•декември 2011 
 Самостоятелна изложба „Да си спомним за Георги Трифонов” в Столичната галерия 

„Арт36” 

•август 2010  Самостоятелна изложба „Лицата на Тунис” в Столичната галерия „Арт36” 

•септември 2001  Организатор и участник на изложба „Жени фоторепортери” в галерия Бургас, гр. Бургас 

•октомври 2000  Самостоятелна изложба „Да нарисуваш художник” в Столичната галерия „Арт36” 

•август 1997  Организатор и участник на изложба „Силните“ на жени фоторепортери 

 

НАГРАДИ 

  

•ноември 2011  Носител на наградата за фотожурналистика „Черноризец Храбър” 

 

 Октомври 2018-Самостоятелна изложба'' Джаз'' в клуб „Максим'' на театър "Българска 

армия"  ,част от програмата на  джаз фестивала "Жълтите павета" 

 


