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Анелия Георгиева Костова-Бозгунова
ОБРАЗОВАНИЕ:
2002 - 2005 г.

СУ “Климент Охридски”, III курс, Магистърска програма “Журналистика” (задочно),
специалност „Електронни медии” (без придобита степен)

1995 - 2002 г.

Нов Български Университет, специалност “Теоретична лингвистика”, степен Бакалавър

1991 - 1995 г.

7-

мо

СОУ “Св. Седмочисленици”, паралелка с разширено изучаване на френски език

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ:

•
•
•
•

Microsoft Windows power user (Windows)
Adobe Illustrator&Photoshop, Adobe Fireworks, Gravit Designer, Affinity Designer vector
design tools, Figma, Canva
WordPress & CMS/blogging platforms
Basic HTML
SEO optimization of web content
Social networks – Facebook, Twitter, Instagram

•
•
•

Английски език – отлично владеене (С2)
Френски език – отлично разбиране и четене (B2-C1)
Руски език – пасивно владеене (B2-C1)

•
•

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
2009 -2022

Редактор и илюстратор на свободна практика. Частично портфолио и личен уебсайт на
адрес: http://molif.com.

2019-2020

Автор на статии за блога на Zoya.bg - магазин с отношение и фокус върху чистата
козметика и храни.

2009 -2015

Главен редактор и автор на статии и интервюта за BB-Team.org – онлайн издание за
здравословен начин на живот и фитнес, пионер в сферата на спорта и активния начин на
живот в България.

2008 -2009

Главен редактор на списание .net Bulgaria, издавано от „Интермайндс” ООД; месечно
издание от 120 печатни страници, 13 броя годишно. Списанието е насочено към уеб
дизайнери и разработчици на софтуер, включва тюториали, интервюта и статии по
актуални въпроси за международната уеб общност.

2006 -2008

Уеб редактор в „НетИнфо” АД - създаване, обновяване и поддържане на всекидневното
съдържание на началните страници на продукти като gbg.bg, abv.bg, abv.ICQ и т.н.

2004 - 2006

„КейбълТел” AД - координатор оперативен отдел; отчетност и мониторинг на 22 офиса в
страната, административен отговорник при бизнес придобивания и сливания.

2002 -2004

Съюз на преводачите в България - офис организатор в Бюро „Преводи”; оформяне и
редактиране на преводи и легализация на документи, работа с клиенти и преводачи,
водене на делова кореспонденция, архиви.

2001 – 2003

БНР – дирекция „Поп, рок и джаз” – музикален репортер. Писане на новини, взимане на
интервюта, участие в пресконференции и отразяване на събития и музикални фестивали. В
същия период и нещатен PR сътрудник в БМК (Българска музикална къща) – клипинг и
административна работа.

РЕДАКТИРАНИ КНИГИ:
„Защо все аз?” – терапевтични приказки за деца и родители, 2004 г. – редактор, коректор, автор на илюстрациите и
художественото оформление, дизайн на рекламните материали, маркетинг мениджър, отговорник по
дистрибуцията, печата и разпространението.
„Еротична интелигентност”, Естер Перел – редактор и коректор
„Завръщане у дома – пътят на душата след смъртта”, Юдит Сабо – редактор, коректор и художник на корица
„Обогатяващо живота образование”, Маршал Розенберг – редактор, коректор и художник на корица
„Целебни приказки”, Юдит Сабо – редактор и коректор
„Игрите, които зодиите играят”, Петер Ракош – редактор, коректор и художник на корица
„Жената в преход – пътуване към себе си”, Юдит Сабо – редактор и коректор
„Вечерята” на Робърт Таниън; - преводач и редактор
„Изгонване от Ада”, Роберт Менасе – редактор и коректор

ДРУГИ ПРОЕКТИ:
https://kaksepishe.com/ - консултант по дизайна и съдържанието, създател на лого и символ на сайта, пълен
визуален редизайн на сайта през 2021-2022 г.
http://www.annapetrova.com/ - редакция на дисертационен труд на тема „Непозната европейска клавирна музика
от втората половина на XVIII-и и началото на XIX-и век”, създаване на вложка за CD и корица.
https://bghelsinki.org/ - редактор на годишните доклади на организацията през 2014-2015 г.
https://photobulletin2010.wordpress.com/ - редактор на „Фотобюлетин” – българско списание за фотография.

