
1) Кристиан Руменов Петров  

2) Година на завършване;  

 2012 – Социология (бакалавър) 

 2014 – Културно наследство и културен туризъм 
(магистратура)  

 2017 – Управление на туризма (магистратура) 

 2021 – Теория и история на културата (докторантура) 

3) Образователно-квалификационна степен (бакалавър или магистър);  

 ОНС „доктор“ в професионално направление „Социология, антропология и 
науки за културата“ 

4) Сфера на реализация и заемана в момента позиция;  

 От 2018 г. до момента 

Главен експерт „Връзки с обществеността“ в Община Перник 
Подготовката на информационна стратегия за Общината и подпомагане 
публичните изяви на административното ръководство. Провеждането на 
пресконференции, интервюта и брифинги. Разработване на материали за 
популяризиране работата на институцията – текстови, снимки, видео и др. 
Взаимоотношения с национални и регионални медии,  административни звена и 
организации на европейско, национално и локално ниво. Установяване и 
утвърждаване на ефективни канали за комуникация и взаимодействие на Общината 
с обществеността, средствата за масова комуникация и други институции. 
Подпомагане на дейности, свързани с обезпечаване на културния календар на 
Общината - организация, промотиране и намирането на партньори и спонсори.  

 От 2017 г. до 2018 г. 
Експерт комуникации в ПРИМА АД – Продуцентска, рекламна, информационна и 
медийна агенция 

Създаване и управление на дигитални рекламни кампании, поддържане 
присъствието в социалните мрежи за корпоративни клиенти. Изготвяне на одити, 
концепции, предложения, бюджети, доглади, отчети и др. 

Акаунт мениджър на Robert Bosch PowerToolsGmbH – България   

 От 2016 г. до 2018 г. 

Гост-преподавател в Югозападен университет „Неофит Рилски” 

Провеждане на учебни часове по дисциплините „Телевизия и култура”, „Радио и 
култура”, „Виртуални общности“ и „Периодичен печат и култура“ 

 2015 г. 



Младши експерт в Министерство на културата, Дирекция „Международни и 
регионални дейности”, Отдел „Регионални дейности” 

 От 2013 г. до 2014 г. 

Управител в плувен комплекс „Рударци”  

5) Кои знания и умения от обучението Ви по Социология способстват за 
изпълнението на вашите професионални задължение;  

Социологията дава по-дълбок поглед върху обществени нагласи, които иначе смятаме 
за нещо маловажно, изгражда критическо и аналитично мислене. Умението да четеш 
между редовете, да разбираш съдбите на хората, дори когато са пестеливи и 
лаконични, когато ги споделят. В професионален план всичко това ми даде 
обективност при поднасянето на информация и послания към аудиторията, както и 
увереност, че комуникацията се извършва по достъпен начин, посредством 
съвременните канали за осведомяване.   

6) Снимка – приложено в e-mail-а 


