
Build Your Excellence! 



 

1985 – 1991 Магистър по психология,  
 СУ „Св. Климент Охридски“ 
 
1991 – 1995 Диплома за психотерапевт,  
 Медицински университет – Варна 
 
2002 – 2004 г. Доктор по психология,  
 Академия на МВР 
 
2012 г. Доктор на психологическите науки,  
 Академия на МВР 
 
2016 г. Диплома за Лайф и Екзекютив коуч,  
 Noble Manhattan Coaching 
 
2016 г. Лиценз за Регионален директор на Алфа груп, 
 Noble Manhattan Coaching 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Д-р пс. н. Антонина Кардашева 
Управляващ директор 
Smart Strategies Ltd. 
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Брой клиенти според типа консултация/терапия 
  

Индивидуална и семейна 
терапия и консултиране 

Терапия на психосоматика и 
психични разстройства при 
деца 

ПСИХОТЕРАПИЯ  
 



 

4 

50 

Брой авторски трудове според 
типа 

Монографии 

Научни статии 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ 

Стандартизиране и адаптация на Метода за 
Емоционална интелигентност като личностна 
черта TEIQue  за България  

Монографии: 
 „Психология за родители“ (2006 и 2008 г.) 
 „Психология за родители“ – второ преработено и 

допълнено издание ( 2008 г.) 
 „Психология в оперативно-разузнавателната 

дейност“ (2007 г.) 
 „За емоционалната интелигентност и индивидуалните 

различия на българите“ (2012 г.) 
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Брой преподавани академични 
курсове според учебното заведение 

 

Варненски свободен университет 

Нов български университет 

Casa College, Cyprus

Център за образователни услуги към СУ "Св. 
Климент Охридски" 
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КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ 



 

РЕГИОНАЛЕН ДИРЕКТОР НА АЛФА ГРУП  
ЗА СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ 

 

 

The Alpha Group – Дивизия на Noble Manhattan 
 

 Ексклузивен Консултативен Борд от Собственици на Бизнеси 
 В Помощ на Малкия и Средния Бизнес - Гръбнакът на Икономиката 

     Ежемесечни срещи с различни теми и мастърмайнд групи. 
 

 Alpha Group обединява предприемачи за обмен на опит и подкрепа в уникален борд без конкуренция.  
 Група, която разгръща  потенциала за увеличаване на печалбата и растежа на компанията и изгражда план 

за реализиране на стратегии. 
 Стремеж към развитие на следващо бизнес ниво.  

 Всеки директор на Alpha Group е специално обучен в стратегиите за растеж на бизнеса Alpha GOLD ™ 
коучинг. 

 Alpha GOLD ™ коучинг подход се прилага към всеки аспект на всеки бизнес. 
  

 
 



 

Организационна диагностика и консултиране 

Индивидуална диагностика и консултиране 

Здравна диагностика и благополучие 

Коучинг – индивидуален, екипен, групов 

Обучения 

Подбор и оценка на персонал 

Юридически услуги 

Нашите услуги 
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Нашите обучения са в сферата на: 



 

Нашите клиенти 



 



 

СЕКТОР 

„АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ“ 



 

2014 – 2015 г. 
• Диагностика на групова ефективност и готовност към организационна 

промяна на екипа от висши мениджъри по метода “SMART group 
effectiveness survey” 

• Еднодневно обучение на тема „Методи за ефективно управление във Волво 
груп България“ 

 
2017 г. 
• Двудневно обучение за висши мениджъри на тема „Умения за управление 

на човешкия капитал“ 
• Двудневно обучение на тема “Ключови умения за успешни продажби“ 
• Двудневно обучение на тема „Изграждане на ангажимент към успешни 

продажби“ 
 

  
 

 
 
 



 
 
2018 г. 
• Програма за личностно и професионално развитие на мениджъри 

„Управление на човешкия капитал чрез коучинг подход“  
• Академия „Интелигентни стратегии за лидери“ – Екзекютив  коучинг сесии 
• Обучение на тема „Управление на времето“ 
• Обучение на тема „Управление на емоционалните инвестиции в работна 

среда“ 
• Обучение на тема „Управление на човешкия капитал“ 

 
 
 ”Обучението, което екипът на СМАРТ СТРАТЕДЖИС осъществи беше направено много добре! Груповите 

сесии и работата по време на обучението беше добре организирана. Няколко месеца преди обучението, след 
като обсъдихме основните опасения и проблеми в нашето дружество, СМАРТ СТРАТЕДЖИС ООД направи 
изследване сред нашите служители, което много точно показа основните проблеми в дружеството ни, 
които по-рано само предполагахме, че съществуват.”  
      Петер Ханс Ериксон, изпълнителен директор 
                   на „ВОЛВО БЪЛГАРИЯ" ЕООД  
 

Рецензия: 



 

СЕКТОР 

„ТЪРГОВИЯ“ 



 

2017 г. 
• Двудневно обучение на тема „Реторика за лидери на 

21-ви век“  
• Двудневно обучение на тема „Ключови умения по 

реторика и управление чрез коучинг подход“  
 



 

СЕКТОР 

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ФАРМАЦИЯ 
И БИОТЕХНОЛОГИИ“ 



 

2017 – 2018 г. 
• Академия „Интелигентни стратегии за лидери“ – 

Екзекютив коучинг сесии за лидери 
 
2018 г. 
• Двудневно Обучение на тема „Реторика и 

презентационни умения за лидери“ 
• Обучение на тема „Workshop Design“ 



 

2014 г. 
• Диагностика и анализ - Одит на човешкия капитал 
 
2015 г. 
• Двудневно обучение на тема „Справяне с конфликти и 

конфликтни взаимодействия“ 
• Обучение на тема „Стратегии за мотивиране и професионална 

ефективност“ 
 

2016 г. 
• Въвеждане на Програма „Управление по цели“ и развитие на 

човешкия капитал 

 "Високият професионализъм и компетентност на експертния екип, представляващ фирмата доставчик на услугата 
и отличната организация при извършването на анализа на ефективността на работните процеси в дружеството ни, 
удовлетвориха нашите очаквания и допринесоха за оптимизиране дейността на представляваното от мен търговско 
дружество и повишаване на неговата ефективност."  

д-р Венелина Милева,  
Управител на "СИТИ КЛИНИК МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР БРЕГАЛНИЦА" ЕООД  

Рецензия: 



 

2016 г. 

•  Обучение на служители от администрация на 
тема „Управление на личните инвестиции и 
конфликтни взаимодействия в професионална 
среда“ 

• Участие като консултант в комисия по Подбор 
на лекари -специализанти по обявени места в 
различни клиники 

 



 

СЕКТОР 

„ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 



 
2015 г. 

• Тридневно обучение на тема „Ефикасни модели на 
сътрудничество и екипна работа в общинската 
администрация” 

• Тридневно обучение на тема „Ефективна работна 
комуникация на общинска администрация“ 

• Тридневно обучение на тема „Практически аспекти на 
ефективната координация между отделните звена на 
общинската администрация“ 

 
Рецензия: 

„Обученията са извършени качествено и с висок професионализъм. Отличната комуникация и 
успешната реализация на възложените дейности, изпълнени с помощта на изпълнителя, ни дават 
основание да препоръчаме д.п.н. Антонина Николова Кардашева на всички заинтересовани лица“ 

Годпосин Господинов 
Кмет на община Мъглиж 

 



 

2015 г. 

• Тридневно обучение на тема „Организационно 
поведение  
и мотивация за работа” 

• Тридневно обучение на тема „Презентационни умения“ 

• Тридневно обучение на тема „Резултатно-ориентирано 
управление“ 

• Тридневно обучение на тема „Управление на риска“ 

• Тридневно обучение на тема „Поведенчески решения  
при форсмажорни обстоятелства“ 

 

Рецензия: 

„С настоящата рецензия изказвам своята 
удовлетвореност и висока оценка от работата 
на д-р Антонина Кардашева [….] Нейното 
участие максимално допринесе за отличните 
резултати и постигането на заложените цели 
в проекта.“ 

Д-р Людмил Веселинов 
Кмет на община Попово 

 



 

2015 г. 

• Тридневно обучение на тема 
„Управление на лична ефективност“ 

 



 

2015 г. 

• Тридневно обучение на тема „Практически 
умения  за ефективна комуникация и 
постигане на общи цели“ 



 

СФЕРА 

„ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ “ 



 

2017 г. 
 
• Двудневно обучение за изграждане на 

екипна ефективност на тема 
„Накарайте слона да скача“  



 

2015 г. 
 
• Обучение на тема „Управление на 

времето“ 



 

2018 г. 

• Двудневно обучение на тема „Водене на 
преговори и решаване на конфликти“ 

 



 
2014г.  
• Диагностика на готовността на човешките  

ресурси към организационна промяна в ЦРЧР 
 
• Обучение на тема „Отключи духа на оцеляването“ 

 
• Концепция за стратегическо управление на тема: “Развитие на 

човешките ресурси в Център за развитие на човешките ресурси 
в условията на нарастващи отговорности по отношение 
управлението на европейски образователни програми, 
изпълнението на проекти на европейско и национално ниво” 

 
• Стратегия за развитие на ЦРЧР в програмен период до 2020г.  

 



 

2015 г. 
• Одит на човешките ресурси 
 
2016 г. 
• Създаване и прилагане на Програма за стратегическо 

управление на компетентностния модел и кариерното 
развитие в ЦРЧР 
 

• Обучение на тема „Изграждане на умения за ефективно 
управление на конфликтни взаимодействия в 
организационна среда” 

 

"С настоящата референция, препоръчваме дружеството СМАРТ СТРАТЕДЖИС ООД като надежден 
доставчик на услуги, свързани с провеждане на функционален анализ и обучения."  
     Лора Михалева-Кларксън, изпълнителен директор на  
                              ЦЕНТЪР ЗА РАЗИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (ЦРЧР) към  

    Министерство на образованието на Република България  

Рецензия: 



 

СЕКТОР 

„ОБРАЗОВАНИЕ“ 



 

2017 г. 
 
• Двудневно бутиково обучение на тема 

„Протокол и етикет“ 



 

2015 г. 
• Двудневно обучение на тема „Позитивните аспекти 

на стреса в училищна среда“ 
• Обучение за родители на тема „Родителска 

компетентност за управление на детето в училищна 
среда“ 

 
2018 г. 
• Обучение на тема „Модели за позитивно 

взаимодействие и превенция на агресивните 
прояви на учениците“ 
 



 

2015 г. 
• Обучение на тема „Позитивните аспекти 

на стреса в училищна среда“ 



 

2016 г. 

• Обучение за повишаване на професионалната 
квалификация, компетентност и лична 
ефективност на учителите на тема „Управление на 
лична ефективност и ефикасност“ 



 

2016 г.  
 
• Обучение за повишаване на професионалната 

квалификация, компетентност и лична ефективност на 

учителите на тема „Управление на лична 
ефективност и ефикасност“ 
 



 
2017 г. 

• Проучване на ангажираността на служителите към 
организационна промяна 

• Workshop на тема „Стратегическо планиране в 
процес на организационна промяна“ 

• Workshop на тема „Екипна ефективност в процес 
на организационна промяна“ 

• Workshop на тема „Маркетингова стратегия в 
процес на организационна промяна“ 

• Workshop на тема „Как да създадем ефективно 
събитие?“ 

 



 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР 



 
2015 г. 

• Обучение на родители от българска общност на тема  
„Психология за родители“ – 1 част 

2016 г. 

• Обучение на родители от българска общност на тема 
„Невидимият хаос“ 

2017 г. 

• Отворено обучение на тема „Психология на парите“ 

• Откриване на събитие като keynote speaker на тема „Mission to 
success“ 

 

Houston, Texas, USA 



 

       2016 - Лекция като дипломиран коуч на тема 
„Управление на личните емоционални инвестиции 

 чрез емоционален бюджет“ 



 

 
 
 
 
 

„КОДЪТ“ НА ЦЕННОСТИТЕ В КОУЧИНГ 
ПРОЦЕСА 

От Антонина Кардашева PCD/NMC 
2016 

 
Палитри Интернешънъл ООД, Мастър Дистрибутор на Ноубъл Манхатан Коучинг  



 

2017 г. 

• Еднодневен тренинг на тема „Антистрес терапия“ 

• Участие в авторски екип на книга „Не на насилието 
над жени“ 



 2014 г. 
 
• Обучение на тема „Младежкото доброволчество в 

спорта в България“ 

Рецензия: 

"Нейната рофесионална експертиза бе високо оценена и с радост ще ангажираме д-р Кардашева и за 
мероприятията на АРБС в бъдеще като опитен и активен обучител, който с мотивираност и 
професионални е незаменим обучител за успешното провеждане на всеки проект на Асоциацията".  

     Йоана Дочевска 
                              Управителен съвет на АРБС 



 

СФЕРА 

„СТРОИТЕЛСТВО И  

   НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ 



 

2016 г. 
• Обучение на брокери на тема „Управление на 

емоционалните инвестиции в професионална среда“  



 

2016 г.  

• Психологическо изследване на 
кандидати за работа и подбор на 
персонал 

 



 

2016 г. 

• Тиймбилдинг на тема „Изграждане на 
умения за екипност и уникалност на 
всеки член от екипа“  

  



 

СЕКТОР 

„КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ “ 



 

2017 г. 

• Workshop за социално 
предприемачество на тема „Групов 
коучинг по метода Дисни“ 

 



 

 

СЕКТОР 

„ЕНЕРГЕТИКА “ 



 

2017 г. 
 
• Двудневно обучение на тема 
„Работа в екипи и екипна ефективност“ 

 



 

2014 г. 

• Функционален анализ на ефективността на работните  

процеси 

• Обучение на тема „Работа в екип и екипна ефективност“ 

• Обучение на тема „Управление на времето“ 

• Обучение на тема „Делегиране на отговорности “ 

• Обучение на тема „Водене на ефективни преговори“ 

 

 

 

 

АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ 
ТЪРГОВИЩЕ 

Рецензия: 

„Способността на д-р Кардашева да постига бързи и ефективни резултати с методите си на работа с 
участниците в обученията доведоха до високи резултати, изразяващи се във внедряване на успешни техники за 
анализ и вземане на решения, както и с такива за планиране на личните цели и задачи, разбиране на 
отговорността в екипна среда и умението за ненасилствено убеждаване и противопоставяне на манипулацията.“ 

Симеон Славчев 
Управител на “АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ ТЪРГОВИЩЕ” ООД 

 



 

СФЕРА 

„ИТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ “ 



 

2018 г.  
• Обучение на тема „Сексуалното 

насилие на работното място“ 



 

СЕКТОР 

„РЕСТОРАНТЬОРСТВО “ 



 

2017 г. 
• Подбор на персонал 



 

2017 г. 

• Подбор на персонал 



Благодаря за вниманието! 

Д-р Антонина Кардашева, д.н. 
WWW.SMARTSTRATEGIESBG.EU 

office@smartstrategiesbg.eu 
  

http://www.smartstrategiesbg.eu/
mailto:office@smartstrategiesbg.eu

