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Д-Р ЕЛЕНА АЛТИМИРСКА 

 

Дата на раждане: 06 юни 1971 г. 

Гражданство: българско 

Телефон:   0888 600 393 

E-mail:   elena.altimirska@gmail.com 
 
Образование: 

 2015 г. (очаквано дипломиране) Executive and Corporate Coaching Diploma, 
Noble Manhattan Coaching, UK (диплома) 

 2014 г. Life and Executive Coaching Practitioner Diploma, Noble Manhattan 
Coaching, UK (диплома) 

 2013 г. Executive MBА Program към Cotrugli Business School (диплома) 

 2010 г. Certificate in Training Practice (CIPD, Лондон)  

 2008 г. доктор по организационна психология със защитена дисертация на тема: 
„ГРУПОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ: ДИНАМИКА, ФАКТОРИ И КРИТЕРИИ (ЕМПИРИЧНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ)” към СУ „Св.Кл.Охридски” 
(диплома) 

 1997 г. магистър по „Трудова и организационна психология” и „Социална и 
политическа психология”, втора специалност „Английска филология” – СУ „Св. 
Кл. Охридски” (диплома) 

 1994 г. следдипломна квалификация по „Управление на човешки ресурси” – ТУ-
София (диплома) 

 1997, 2001 г. Програма за обучение на треньори по групово-динамичен тренинг 
– Българо-датски колеж и „Център за развитие Топ консулт” ООД и „Отворено 
образование” (сертификати) 

 1995-2001 г. Курс по психодрама и социометрия – ниво І и ІІ (сертификат)  

 1990 г. Първа английска езикова гимназия-София (диплома) 
 
Трудов опит: 

 От 2014 г. – Хонорован преподавател в Софийски университет по „Коучинг“ и 
„Професионално ориентиране“ 

 2012 – до момента – Хонорован преподавател в НБУ в Магистърска програма 
„Организационна и социална психология“, дисциплини: „Психология на 
човешките ресурси“ и „Методи за диагностика в организацията“ 

 2007-до момента -  Собственик, Управляващ партньор и Старши консултант в 
консултантска компания „Бизнес Ефект” ООД (www.businesseffect.bg) 

 2006-2007 - Консултант и треньор на свободна практика 
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 2002-2006 - Консултант, тренинг мениджър и партньор в консултантска фирма 
„Дочева и партньори” ООД 

 1997-2004 - Хонорован асистент по Трудова, Организационна, Социална 
психология, Организационно развитие, Маркетинг и стратегическо планиране, 
Групи и групова ефективност, Управление на човешките ресурси, Компютърна 
обработка на данни (чрез SPSS) и др. дисциплини към Катедра „Социална, 
трудова и педагогическа психология” към Софийски университет 
„Св.Кл.Охридски” 

 1996 г. - Мениджър Човешки ресурси в „София Бевъридж Кампъни” (завод на 
Кока-кола в гр.Костинброд) 

 1994-1997 - Треньор по групово-динамичен тренинг към Център за развитие 
„Топ консулт”. 

 
Членство в професионални организации и допълнителни сертификати: 

 Член на CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) 

 Член на Българска Асоциация за Управление на Хора 

 Член на Дружеството на Психолозите в България 

 Сертифициран анализатор за работа с диагностичните инструменти на Human 
Synergistics, Hogan Assessment System и TTI Success Insights 

 
 
Опит като коуч, треньор и консултант:  

 участие и управление в проекти за установяване на нуждите от обучение, нивото 
на знания, умения и потенциал на мениджъри и служители 

 организиране, провеждане и последващ анализ на над 600 групови и 
индивидуални обучения (тренинги, семинари, тим билдинг, коучинг) с над 9000 
обучени служители и мениджъри от различни йерархични нива 

 участие в консултантски и тренинг проекти за над 100 компании в България, 
Австрия, Германия, Словения, Молдова, Македония с участници от над 15 
националности 

 участие и организация на проекти за подбор и развитие на служители чрез 
психологически тестове, центрове за оценка/развитие  (Assessment/Development 
center), фокус групи, проучване на документи, интервюта и др. 

 участие и управление на проекти за изследване на удовлетвореността на 
служителите от работните условия в организацията и удовлетвореността на 
клиентите от нивото на обслужването чрез лични и телефонни интервюта, фокус 
групи, анкети, метода „Таен клиент” и др. 

 участие и управление на проекти за изследване и повишаване на екипната 
ефективност и за организационно развитие. 
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Области на компетентност: 

 обучение и развитие на хора, групово-динамичен тренинг, коучинг 

 организационно развитие, организационна култура и промяна 

 управление на човешките ресурси, подбор и оценка на персонал 

 мениджърски умения – вкл. управление на времето, управление на 
представянето, мениджърска комуникация, управление на промяната, 
управление на хора, лидерство и мотивация, управление на конфликти и др. 

 продажбени умения и обслужване на клиенти, бизнес преговори 

 работа в екип, управление на екипи 

 презентационни умения, умения за фасилитация, тренинг за треньори и др. 
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6. Снежана Илиева, Елена Алтимирска “Подходи и методи за оценяване и 
подобряване на ефективността на трудовите групи”. ГСУ, книга Психология, 
2003, том 96.  

7. Елена Алтимирска “Практически подходи за повишаване на ефективността в 
трудови групи”, Психология Журнал, бр.35/2007 г., стр. 12-14. 

8. Елена Алтимирска, М. Колчева, „Резултати от изследване на подходите и 
практиките за измерване на ефективността от обучения по меки умения в 
България“, 2013 (под печат) 

 


