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Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖОНГОВА-КРУМОВА 

Адрес СОФИЯ 1618, ж.к. “ОВЧА КУПЕЛ-1”, бл..605, вх.Г 
Телефон 0887 61 96 93,  02/ 846 50 91   

  
E-mail edicta@abv.bg   

  

Националност Българка 
  

Дата на раждане 06. 08.1968 
  
  

  
  

Трудов стаж 
 

 

  

2001 – настояще   Програмен мениджър  и преподавател в програма за  следдипломна квалификация на 
лекари  на „Edicta School of Homeopathy”  - лицензирано училище по хомеопатия от 
Европейския Комитет по хомеопатия. Психолог, психологични изследвания и консултации; 
водене на тренинги  за работа в екип, комуникативни умения, стрес Водене на 
психологически тренинги на  лекари, изучаващи хомеопатия 
 

Април- Май  2009 
 
 
 

Клиничен психолог по изпълнението на Проект по ФАР BG  2005/017-353.01.02 – 3.58  
“Създаване на психосоциален рехабилитационен комплекс – дневен център, защитено 
жилище, обществен информационен център” - София 

Април  2008 – Май 2009    
 

Консултант-психолог по изпълнението на Проект по ФАР  BG  2005/017-353.01.02 – 2.54 
«Защитена жилищна площ – алтернатива на специализирана институция за хора с тежки 
увреждания, настанени в ДВУИ – с.Маленово  

1995 – 2002 
 

СБАЛНП «Св. Наум» – ІV км., Психиатрична  клиника, Клиничен психолог 

1994 – 1995 МА «Александровска», Дневен стационар към психиатрична клиника,  Арт- и трудотерапевт 
  

Образование и 
обучение 

 

От 1993 - настояще Участие в международни семинари по хомеопатична терапия 
  

2001 – 2006 Цикъл  тренинги  в  терапевтичната техника Sandplay 
 

1995-1997  Обучение в краткосрочна терапия в Българското общество по краткосрочна терапия  
 

1993 Магистър по клинична и консултативна психология 
 

1991 - 1993 Специализация по клинична и консултативна психология” 
 

1991-1992 НБУ, Курс „Фамилна психотерапия” 
 

1987 – 1993 СУ «Св.Климент Охридски», специалност „Психология“ 
 

1986 Завършено средно образование  -ЕСПУ “Кирил и Методий“, Асеновград 
 
 
 
 

  

Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин (и) език (езици) Български  
  

Чужд (и) език (езици)  

mailto:edicta@abv.bg
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Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 
Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в 

разговор 
Самостоятелно 

устно 
изложение 

 

Английски Език   В 2  В2  В2   В 1  В 1 

Руски Език   С 1  С 1  В 2  В 1  В 1 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 
  

Социални умения и 
компетенции 

Комуникативни умения. Работа в ситуация на стрес . Работа в екип. 

  

Организационни умения и 
компетенции 

Добри организаторски умения. 

10 годишен опит - Мениджмънт на 3 годишни основни курсове по хомеопатия.  

19 годишен  опит в ръководството на проекти -  международни семинари и конференции в 
България  за  психолози и лекари.  

Организационно консултиране. 

Издаване на специализирани издания – книги и списания. 
Редактиране на текстове. 
 

  

Технически умения и 
компетенции 

Работа с офис техника – копирна техника, скенер, факс 

  

Компютърни умения и 
компетенции 

Компютърна грамотност: Windows, Excel, Internet 

  

Свидетелство за 
управление на МПС 

Да 
 

 
Допълнителна 

информация 
 

 

2012,март  Участие с презентация за Фамилната динамика в работна среща „Емпатия в семейна и 
училищна среда“ към Communication Academy 

2012, февруари Презентация на възможностите на терапевтичния метод Sandplay, Научно-изследователски 
институт по хомеопатия Пуна, Индия 

  

2011, ноември  Участие в международна конференция на COFACE по проект DAPHNE – с доклад  
„Комуникацията между институциите, НПО и жертвите на домашно насилие“, Брюксел, 
Белгия 

2011, май Участие с доклад „Фамилна динамика и хомеопатия”, съавтор, Европейски конгрес по 
хомеопатия, Рига, Латвия 

2011, януари Участие с доклад  за „Фамилната динамика в съвременните български семейства и 
хомеопатично лечение” в клинична среща на лекари хомеопати, Коломбо, Шри Ланка 
 

От  април  2011  Член на Подкомитет  по образованието на Европейския комитет по Хомеопатия 
 

2010 , септември Участие в международна конференция на COFACE по проект DAPHNE – с доклад  
„Комуникацията между институциите, НПО и жертвите на домашно насилие“ 
 

2010, януари Участие с доклад  за „Фамилната динамика в съвременните български семейства и 
хомеопатично лечение” в клинична среща на лекари хомеопати, Бангалор, Индия 
 

2003 Участник и член на организационния комитет на Международна конференция Conference 
"Re-creating the World. The Transformative Power of Arts and Play in Psychotherapy" 
 

1997 Международна конференция по краткосрочна терапия 
 

1993 Участие в международната конференция по психодрама 

 
 

 

Приложения Публикации: 
 
2012, January ; National Journal of Homeopathy,  „The Family Dynamics and its Importance in 
Homeopathic Interview and Management of cases“ – Dr Dora Pachova, Maria Djongova, Dr Maria 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/bg
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Grozeva,  
2004, бр.10, „Вестник за здравето“,  „Първият учебен ден – радости, вълнения, тревоги“ 
2004, бр.9, „Вестник за здравето“,  „Sandplay – терапия чрез игра в пясък“  

  

 


