
 

оана Матеева е родена и израснала в 

град Етрополе. Завършва средното 

си образование в Гимназията за 

преподаване на чужди езици „Алеко 

Константинов” в град Правец с профил 

„Английски език“. През 2016 година 

придобива бакалавърска степен по 

специалност „Връзки с обществеността” 

към Правно-историческия факултет на 

Югозападния университет „Неофит 

Рилски”. Започва работа в сферата на 

комуникациите още през 2013 година, 

когато успоредно с обучението си, заема 

позиция „Асистент ПР“. Преминала е курс 

по протокол и церемониал към Столична 

община. 

През 2015 година тя се връща в 

родния си град и започва работа като главен 

специалист „Връзки с обществеността, 

разпространение на информация и 

публичност” в Община Етрополе, където 

работи и понастоящем. 

„Избрах да се развивам в 

професията на ПР специалиста напълно 

съзнателно и целенасочено, разбирайки, 

че сферата на комуникациите дава 

възможност на човек да твори, да 

създава, да предизвиква себе си и заедно с 

това да направлява създаването на 

новини, събития, процеси, да се среща и 

опознава различна публика. Осъзнавам 

отговорността на работата си и се 

стремя да представям достъпна, полезна 

и обективна информация. Има някаква 

магия в това да бъдеш посредник между 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

две страни, между организацията и 

целевите й групи, да предаваш послания, 

които да носят стойност, смисъл и 

вдъхновение на хората, по разбираем и 

адаптиран начин,  да работиш за добрия 

й публичен образ. Ежедневно виждам 

резултатите от своята работа. Нямам 

ден без цели и конкретни резултати. 

Усмивката, доброто отношение към 

хората, вежливостта и блясъкът в 

очите са моят стил на работа.”, споделя 

Йоана. 

В момента работата й е свързана с 

това да изгражда и поддържа имиджа и 

авторитета на Община Етрополе и нейното 

ръководство, да популяризира дейността й 

– публикуване на прессъобщения, 

разработване на програми и стратегии, 

работа с местни и национални медии, 

интернет сайтове, давайки актуална 

информация за всички важни дейности на 

местната власт. Тя създава активна обратна 

връзка с гражданите като организира 

пресконференции, дискусии, брифинги и 

обсъждания, с цел максимална прозрачност  
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и подобряване на взаимодействието на 

Общината с тях.  Работейки като ПР вече 7 

години, Йоана споделя, че харесва своята 

професия. Движещата сила в работата й е  

динамиката, постоянният стремеж към 

развитие, преодоляването на трудности, 

възможностите да се среща и да работи с 

най-различни хора, да обменя опит.  

„Харесвам предизвикателствата, 

които са  част от полето на ПР и правят 

работата доста динамична. Те не ме 

сломяват, напротив, чувствам се по-

удовлетворена от това, което правя. 

Всеки ден се изправям пред нови и 

вълнуващи ситуации, което ми дава 

възможност да се уча от тях, да ги 

надрасна и преодолея. Ежедневният 

контакт с различни хора, само по себе си, 

не е лесна работа, но с правилната 

комуникация и изграждането на 

разбиране и емпатия между страните, 

резултатите винаги са положителни. 

Работата на ПР специалиста е сериозна, 

отговорна, разнообразна и разнопосочна. 

Свързана е с проучвания и широки 

познания за бизнеса и богата култура. 

Необходими са определени умения като 

креативност, иновативност, умение за 

работа с новите технологии и 

социалните мрежи, бърза мисъл, умения  

да пишеш текстове и да жонглираш 

вещо с думите. Няма ден, който да е 

еднакъв с предходния. Работата ми носи 

не само удовлетворение, но и усещане 

зазначимост. Тя е стимул да давам най-

доброто от себе си, осъзнавайки 

отговорността. ” 

Йоана е признателна на всички свои 

преподаватели от катедра „Връзки с 

обществеността”, които са оставили своя 

траен отпечатък с отношението към 

студентите и професионализма си.  

Благодарности на гл. ас. д-р Любомира 

Христова, доц. д-р Славянка Ангелова, доц. 

д-р Димитрина Стефанова и гл. ас. д-р 

Радостина Михайлова.  

Тя завършва с послание към всички 

настоящи и бъдещи студенти:  

„Пожелавам много лични и 

академични успехи на всички студенти! 

Бъдете упорити и постоянни, учете се 

от своите преподаватели, за да 

постигнете мечтаната от Вас 

професионална реализация и всички 

Ваши цели и мечти! Притежавайте 

своя индивидуалност и идентичност! 

Това ще Ви даде възможност дълги 

години да вървите напред и нагоре, 

доволни и провокиращи себе си!” 
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