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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ЛЮДМИЛА ПАВЛОВА ВЕКОВА 

Адрес  УЛ. „АКАД.ДИМИТЪР АНГЕЛОВ”№23, кв.Симеоново, гр.София, 1343 

Телефон  0888 499214 

Факс   

E-mail  ludmila1961@abv.bg 
 

Дата на раждане  21 ЮЛИ 1961Г. 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011Г. 

• Име и град на работодателя  ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „П.ХИЛЕНДАРСКИ”, ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.”ЦАР АСЕН ”24 

• Вид на дейността на работа  Образование, Система на висше образование 

• Заемана длъжност  ДОЦЕНТ 

  Преподавателска дейност в Педагогически факултет, катедра „Социални дейности” 

 

• Дати (от-до)  ОТ 14 АПРИЛ 2008Г. ДО 26 СЕПТЕМВРИ 2011Г. 

• Име и град на работодателя  ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА РБЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ, БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №111 

• Вид на дейността на работа  Самостоятелно юридическо лице към Народното събрание, обединяващо национално 
представените организации на работодатели и синдикати, както и граждански 
организации с цел разработване на становища по важни социално-икономически въпроси    

• Заемана длъжност  Главен секретар, И.д. Директор на Дирекция „Секретариат” 

  Организация и управление на цялостната дейност на администрацията на съвета и 
осъществяване на връзките с нейните членове и с европейските структури, разработване на 
анализи по важни икономически и социални проблеми  

 

• Дати (от-до)   ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2007Г. ДО 14 АПРИЛ 2008Г. 

• Име и град на работодателя   ФИНСЕЙЛС ООД, ГР.СОФИЯ, БУЛ.А.САХАРОВ” №67 

• Вид на дейността на работа  Финансово посредничество и брокерска дейност 

• Заемана длъжност  Регионален директор за София и София област 

  Продажба на финансови продукти в сферата на осигуряването, застраховането, банково 
кредитиране, изграждане на агентска мрежа 

 

• Дати (от-до)   ОТ 15 МАЙ 2004Г. ДО 20ЮЛИ 2007Г.  

• Име и град на работодателя   ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД, ГР.СОФИЯ, УЛ.ФР.ЖОЛИО КЮРИ №20  

• Вид на дейността на работа  Допълнително пенсионно осигуряване   

• Заемана длъжност  Изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите  

  Цялостно управление на пенсионноосигурителното дружество и на представляваните от 
него универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд 
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• Дати (от-до)   ОТ 12 ОКТОМВРИ  1998Г ДО 15 МАЙ 2004Г   

• Име и град на работодателя  ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК – РОДИНА  АД, ГР.СОФИЯ, УЛ.ОБОРИЩЕ №47  

• Вид на дейността на работа  Допълнително пенсионно осигуряване   

• Заемана длъжност  Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет  

  Цялостно управление на пенсионноосигурителното дружество и на представляваните от 
него универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд 

 

 

• Дати (от-до)  ОТ 01 АВГУСТ 1996Г ДО 01СЕПТЕМВРИ  1998Г.  

• Име и град на работодателя  ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ АД, ГР.СОФИЯ, УЛ.ДУНАВ №5  

• Вид на дейността на работа  Допълнително пенсионно осигуряване   

• Заемана длъжност  Директор на Дирекция „Стратегия и планиране” и Член на Управителния съвет  

  Цялостно управление на пенсионноосигурителното дружество и на представляваните от 
него универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд 

 

 

• Дати (от-до)  ОТ 01 МАЙ 1995Г ДО 01АВГУСТ 1996Г.  

• Име и град на работодателя  ТЪРГОВСКА И СПЕСТОВНА БАНКА АД  

• Вид на дейността на работа  Експертна и аналитична дейност в ЦУ на банката   

• Заемана длъжност  Ръководител отдел в Управление „Стратегия и планиране”  

  Разработване на бюджета на ЦУ и поделенията на банката и анализ на неговото 
изпълнение  

 

 

 

• Дати (от-до)  ОТ 01 МАРТ 1994Г ДО 01МАЙ 1995Г.  

• Име и град на работодателя  ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”  

• Вид на дейността на работа  Експертна и аналитична дейност в управлението на системата на социалното осигуряване  

• Заемана длъжност  Главен експерт в дирекция „Анализи и прогнози”    

  Разработване на бюджета на ГУ и на поделенията на системата на социалното 
осигуряване, анализи и прогнози, свързани със системата на социалното осигуряване и 

нейното реформиране  

 

 

• Дати (от-до)  ОТ 01 ЯНУАРИ 1993Г ДО 01ОКТОМВРИ 1993Г.  

• Име и град на работодателя   НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  

• Вид на дейността на работа  Експертна и аналитична дейност в управлението на системата на социалното осигуряване 
и социалното подпомагане 

 

• Заемана длъжност  Ръководител отдел „Сравнителни анализи и прогнози”  

  Разработване на анализи на системата на социалното осигуряване в страните от  

Европейския съюз и  ОИСР, Подготовка на реформа в системата на социалното 
осигуряване 

 

 

• Дати (от-до)  ОТ 01 СЕПТЕМВРИ 1988Г ДО 01ЮЛИ 1992Г.   

• Име и град на работодателя   ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВНО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ   

• Вид на дейността на работа  Експертна и аналитична дейност, преподавателска дейност в сферата на  

управление на икономиката със специализация в социалната сфера   
 

• Заемана длъжност  Асистент в Катедра „Икономически механизъм”  

  Разработване на научни анализи и практически мерки за подобряване на системата на 
управение по-конкретно на социалната сфера, обучение на стопански ръководители от 
всички нива 

 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  От  01февруари 1985г. до 01 септември 1988г. 

• Име на училище или университет  Институт за социално управление  

• Специалност  Редовна аспирантура по „Управление и стимулиране на трудовия потенциал” 

• Квалификация (ако има)  Доктор на икономическите науки 
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• Дати (от-до)  От 01 октомври 1978г. до септември 1983г.  

• Име на училище или университет  Висш  икономически институт - София  

• Специалност  Специалност „Икономика на труда” 

• Квалификация (ако има)  Магистър по икономика 

   

 
• Дати (от-до)  От 15 септември 1974г.  до 30 юни 1978г. 

• Име на училище или университет  18 ЕСПУ „Елин Пелин” с разширено изучаване на немски език 

• Специалност   

• Квалификация (ако има)   

   

 
• Дати (от-до)  От април 1999г. до септември 1999г  

• Име на училище или университет  Образователен център към Проект „Пенсионна реформа” на USAID 

• Специалност  Курс “Управление на пенсионни фондове” 

• Квалификация (ако има)  Сертификат „Управление на пенсионни фондове” 

   

 
• Дати (от-до)  От април 1994г. до май 1994г. 

• Име на училище или университет  Образователен център към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
 

• Специалност  Курс „Управление и финансиране на социалното осигуряване”Курс “Управление на 
пенсионни фондове” 

• Квалификация (ако има)  Сертификат „Управление на пенсионни фондове” 

   

 
• Дати (от-до)  От август 1989г. до октомври 1989г.  

• Име на училище или университет  Делауер център - София  

• Специалност    Курс Управление на човешките ресурси  

• Квалификация (ако има)  Сертификат „Управление на човешките ресурси”  

    

 
• Дати (от-до)   

• Име на училище или университет  Краткосрочни специализации и обучения по проблемите на социалното и 
пенсионното осигуряване, данъчна политика, инвестиционна политика управление на 
човешките ресурси, продажбени умения 

• Специалност   

• Квалификация (ако има)   

   

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  Английски        Руски                  Немски       Румънски 

• Четене   много добро     много добро        добро           основно 

• Писане  много добро     много добро        добро           основно 

• Разговор  много добро     много добро        основно       основно          

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Компютърни умения – Windows, работа със специализиран софтуер, работа с Internet 
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ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 Изграждане на екипи за управление на пенсионни компании, в т.ч. регионални структури 

Изграждане на агентски мрежи  

Координация на дейността на институцията със структурите на акционери, с партньори 

Поддържане на връзки с институции на законодателната и изпълнителната власт 

Съвместна работа с представителни организации на работодателите и синдикатите в 
България 

Установени контакти с държавни институции – КФГ, НОИ, НАП, НС, МТСГ, с други 
институции, фирми и организации 

Експертно участие в разработването на законопроекти, на вътрешнонормативна уредба 
по организация и управление на дейността на организациите 

 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Валидна шофьорска книжка, категория „В” от 1982г., без нарушения   

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  Преподавателски опит в сферата на организацията и управлението на осигурителните 
фондове 

Хонорован преподавател в УНСС, катедра „Социална защита и управление на човешките 
ресурси – от 2006г. до 2011г. 

Хонорован преподавател в НБУ – от 2006г. до2012г. 

Преподавател във Варненски свободен университет – 1995г. до 2001г. , 

Хонорован преподавател в Софийски университет – от 1997 до 2015г. 

 
Натрупан професионален опит  

 в сферата на социалното осигуряване и социалното подпомагане – в 
нормативната база в областта на пенсионното, здравното и краткосрочното 
осигуряване и в сферата на социалните грижи 

  в допълнителното пенсионно осигуряване  - в разработването на нормативната 
база и лицензирането на пенсионни дружества, в изготвяне на бизнес план и 
насоки за развитие по отделните дейности, в изграждането на агентска мрежа, 
обучение на служители и агенти, подготовка на презентации и 
вътрешнофирмени документи и правила, оперативно управление на фондове за 
допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване 

 в сферата на управление на човешките ресурси – в нормативната база, 
свързана с трудовите отношения и управлението на човешките ресурси, в 
разработването на вътрешнонормативни документи, регламентиращи дейността 
на организациите, в проучване и анализиране на цялостната дейност по 
управление на човешките ресурси    

 експертен опит в разработването на становища и анализи по важни социално-
икономически проблеми 

 

 
 

 

 


