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Despre mine 

Numele meu este Emil Georgiev, m-am născut și am crescut în Vidin, Bulgaria, iar în 30 de ani de 

experiență de viață am locuit câțiva ani în capitala Sofia, precum și în Spania. Am lucrat în multe 

domenii diferite, precum imobiliare și asigurări. Momentan continui sa ma ocup de activități 

legate de media, înregistrare și procesare video și altele asemenea. În plus, de opt ani fac parte 

dintr-o organizație neguvernamentală cu activitate principală – activități de tineret. Anterior, am 

fost implicat în diverse lucruri precum munca organizatorică, am fost lector, am fost implicat în 

domeniile design grafic, imobiliar, asigurări. Lucrez în mass-media de 5 ani. Sunt economist de 

profesie și în prezent conduc una dintre cele mai mari agenții de presă din nord-vestul Bulgariei 

– Vidin Vest.  

 

 



 

Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie  

De fapt, mereu am fost un fan al științelor exacte, ele erau preferatele mele la școală. Aceasta în 

sine presupunea o cale de dezvoltare într-o direcție care nu avea prea mult de-a face cu arta. 

Poate primii pași i-am făcut în așa-numitul "European Club" din liceu, unde am întâlnit prima dată 

jurnalismul. Dar asta s-a încheiat cu sfârșitul liceului. După aceea, din când în când, am ajutat 

diverși prieteni și cunoscuți apropiați - muzicieni, actori, fotografi..., ceea ce a fost o varietate 

plăcută pentru mine. Așa am dat peste jurnalism, și de acolo cu înregistrarea și editarea video. 

Din când în când mai ajutam un prieten de-al meu care era corespondent la mai multe posturi de 

televiziune naționale și locale. L-am ajutat cu fotografiile, iar de acolo m-am interesat de editare 

și procesare video. Înainte de asta, din pură curiozitate (trăsătura mea tipică de caracter), am 

studiat diverse programe de procesare a imaginilor. De-a lungul timpului, acestea, să le numim 

hobby-uri, au devenit o profesie. 

Pentru mine nu există un moment sau un eveniment anume care m-a determinat să fac munca 

pe care o fac și astăzi. Poate de aceea nu pot sublinia ceva care iese în evidență sau mă surprinde. 

Totul a început fără probleme, fără prea mare implicare și fără să-mi dau seama cât de departe 

se va dezvolta. 

 

Fotografie: Facebook  

Nu mă consider perfect sau extrem de bun. Dau tot ce pot și încerc ca ceea ce fac să satisfacă pe 

deplin nevoile oamenilor pentru care fac asta. În această linie de gândire, nu aș spune că sunt 



 

mândru de ceva anume, pentru că majoritatea lucrurilor pe care le-am creat au fost împreună cu 

o echipă de oameni și rezultatul final este lucrul în echipă, fie că am contribuit la asta cu 95 sau 

cu 5 procente. 

Provocările cu care m-am confruntat în timpul pandemiei și soluții inovatoare 

pentru a le depăși. 

Pandemia a avut un impact negativ și continuă să interfereze în multe feluri cu viața de zi cu zi a 

oamenilor. Pe de o parte, efectul economic este semnificativ și, inevitabil, acesta afectează și 

munca. În plus, frica este un factor foarte puternic. Frica nu numai de boală, ci și de numeroasele 

necunoscute. Avem de-a face cu introducerea unor măsuri economice și trebuie să fim mult mai 

flexibili într-o situație în continuă schimbare. 

Am folosit niște programe de angajare temporară, care pe de o parte reprezintă un mare sprijin 

financiar pentru companie, pe de altă parte - găsim personal pe care altfel nu l-am fi găsit. Și încă 

lucrăm cu unii dintre acești oameni. De asemenea, primim venituri de la companii care își fac 

publicitate afacerii sau serviciilor pe site-ul nostru. 

Agenția de presă pe care o conduc ”Vidin Vest” a devenit un inovator pe vremea pandemiei, cel 

puțin în regiune. Am lansat prima televiziune online din nord-vestul Bulgariei, disponibilă pentru 

toți cei interesați. Suntem autorii a numeroase videoclipuri, scurte documentare, în principal 

pentru a promova regiunea ca destinație turistică. Toate acestea ne fac să credem mai întâi că 

suntem demni printre oameni, că continuăm să fim demni în viitor și că prin dezvoltarea noastră 

personală dezvoltăm efectiv regiunea. Lucrul bun este că, chiar și în vremuri de izolare socială și 

restricții, ne putem continua munca și ne putem dezvolta compania.   

 



 

 

Fotografie: http://vidinvest.com/ 

Totul se schimbă - învață și tu să te schimbi! 

 

Planurile și aspirațiile mele de viitor pentru dezvoltarea carierei mele în CCS.  

Planurile mele de viitor sunt în întregime legate de dezvoltarea mea în artele digitale - animație, 

videografie..., dar având în vedere modul în care am ajuns aici, ceea ce plănuiești și ceea ce se 

întâmplă sunt adesea două lucruri foarte diferite.  

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS  

Fă ceea ce îți place și te inspiră. Nu vă fie teamă să lucrați cu tot felul de oameni - puteți învăța 

ceva de la oricine. Și nu uitați că cei mai de succes oameni sunt cei care au eșuat de mii de ori 

înainte. 

Cu siguranță să nu renunțe. Înconjoară-te de oameni care oferă soluții, nu probleme și cu 

siguranță lucrează foarte mult în direcția în care ai ales să te dezvolți. 

 

Această poveste de bune practici este pregătită de Asociația Know and Can.  

 



 

 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. 1. Când poate o persoană să decidă să-și schimbe drumul profesional? 

2. 2. Calea educațională pe care am ales-o în trecut îmi predetermină întotdeauna viitorul 

profesional?  

 


