ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
Директор

Родена:
08.01.1965 г. в гр. Смолян

Професионални интереси:
В областта на историята, музеологията и културния туризъм
Специален изследователски интерес към военната история на България

Образование:
Висше, История и география, ВТУ „Кирил и Методий“ - Велико Търново

Професионално развитие:
1992 г. – 1994 г.
Редакция на Вестник „Родопски вести” - Смолян
Началник отдел, Завеждащ отдел, Редактор
Списване на вестника в частта „Общество и политика“, редактиране на журналистически
материали в сферата на обществените дейности, изготвяне на собствени журналистически
материали, публикации и др.
1994 г. – 2000 г.
Средно художествено училище за приложни изкуства - Смолян
Пом.-Директор, Преподавател
Организиране на учебната дейност на училището в часта общообразователна подготовка,
преподаване по история, география, философия, психология, естетика
2000 г. – 2012 г.
Община Смолян
Началник отдел „Култура”, Гл. експерт „Култура”
Цялостно организиране и координиране на общинската политика и дейности в сферата на
културата
2012 г. – 2019 г.
Община Смолян
Директор на Дирекция „Обществени дейности и заетост”

Цялостно организиране, координиране, ръководство и контрол на общинската политика в
сферата на обществените дейности, включващи: образование, култура, здравеопазване,
социални дейности, младежки дейности и заетост
2019 г.
РИМ „Стою Шишков“- Смолян
Директор
Професионални умения и компетенции:
Координация и управление на административни дейности, управление на бюджетни
средства, ръководене на проекти, финансирани с европейски средства, международни и
национални проекти в сферата на културата, както и в образователни институции:
 Ръководител на проект „РОДОПИ-ФЕСТ” по договор за безвъзмездна помощ №
BG161PO001/1.1-10/2010/005 от 09.08.2011 г., финансиран по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема „Подкрепа за създаване и промотиране на
иновативни културни събития”;
 Ръководството на национални и международни фестивали: Международни младежки
фолклорни „Орфееви празници” – Смолян - 2003, 2005, 2007 г.;
 Национален фолклорен събор „Рожен” – 2000, 2001, 2006 г.,
 Национален събор на народното творчество и животновъдството „Рожен“ 2015, 2016 г.;
 Национални фолклорни празници – Смолян – 2009 г.;
 Множество културни събития от Националния и Общинския културен календар за
периода 2000 – 2019 г.;
 Ръководството на училище по изкуствата към Министерство на културата, каквото е
Средното художествено училище за приложни изкуства – Смолян, сега Професионална
гимназия по приложни изкуства към същото министерство;
 Компютърна грамотност, умение за работа със специфично оборудване;
 Умения в сферата на журналистиката, връзки с обществеността, прилагане на военните
устави и ритуали;
 Множество публикации в печатни издания;
 Разработване, реализиране и отчитане на проекти по Европейски програми.

Контакти:
e-mail: v_vasileva.sm@abv.bg ; v.vasileva.sm@gmail.com

