
 

ора Таскова e  на 25 години, родом от 
град Етрополе. От няколко години 

живее и работи в София. През 2017 година 
завършва специалност „Връзки с 
обществеността” в Югозападния 
университет „Неофит Рилски”. През същата 
година продължава обучението си в 
магистърската програма „Бизнес 
мениджмънт и маркетинг” в професионално 
направление „Администрация и управление“ 
към Стопанския факултет. Ето какво споделя 
Лора за взетото от нея решение: 

„За мен беше важно нещата да 
следват естествения си ход, да вървят 
последователно, за да мога да 
задълбочавам знанията си и да 
усъвършенствам уменията си. Винаги 
съм смятала, че за да заема адекватно 
своята професионална позиция е 
необходимо да съм достатъчно 
компетентна и обучена. Смятам, че 
повишаването на образованието и 
квалификацията е инструмент и 
гаранция за по-добро позициониране на 
трудовия пазар, а бях сигурна, че искам да 
се развивам и да правя кариера в сферата 
на комуникациите“. 

Благодарение на упорития труд, 
целеустременост и знанията, получени от 
университета, година по-късно започва 
работа по специалността. В началото на 
професионалната си кариера менажира 
страници на фирми в интернет 
пространството, договаря спонсорства с 
партньори, организира фирмени  събития.  

Счита, че тези разнообразни дейности 
са полезни и са допринесли за практическия  

 
 
опит, от който е 
имала нужда, 
защото е била в 
постоянен 
контакт с ПР 
отделите на 
фирмите. 
Работният ден 
на Лора 
преминава неусетно, заради „гъвкавото” 
работно време, което й позволява да се 
отдава и на други занимания. Тя участва в 
организацията и провеждането на две 
предавания към NOVA Broadcasting Group, 
свързани с Държавното първенство по 
футбол за жени и така неусетно започва 
работа в сферата на спорта. Подготовката и 
желанието за развитие дават възможност да 
продължи кариерата си в тази област и 
година по-късно заема позицията 
„Специалист маркетинг и реклама” към 
футболен клуб „Пирин“ – Благоевград. 
Работата й е динамична, отговорна и 
многоспектърна. Планира мероприятията 
около предстоящите домакински мачове на 
клуба, подготвя изявления, покани, 
прессъобщения, организира коктейли.  

„Работата ми носи удовлетворение, 
защото освен, че прилагам наученото от 
преподавателите ми в университета, за 
което съм им изключително 
признателна, работя в екип от 
професионалисти, от които 
продължавам да се уча и до днес“, споделя 
Лора. 
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