
Интервю с АЛБЕНА ПЕТРОВА за работната среща на 

Комисията за сътрудничество към АМК, проведена в 

началото на ноември. 

 

Албена Петрова работи като козметик от 2002 г., а през 2008 г. открива 

собствен салон за красота. През 2018 г. завършва Медицински колеж 

„Йорданка Филаретова“ към МУ – София. Споделя, че е отдадена на 

професията си на 99,9%.  

 

„Срещата на Комисията за сътрудничество беше много полезна и 

градивна. Аз съм член на АМК, защото вярвам, че целите, които си 

поставяме и изпълняваме, ще променят в положителна насока 

професията Медицински козметик.“, казва Албена Петрова.  

 

- Албена, какви теми обсъдихте в рамките на тази среща? 

 

- Темите, които обсъдихме на срещата бяха предложения за промени и 

допълнения, свързани с моралния и етичния кодекс на АМК. 

Стартирахме кампания, която ще е изключително полезна за всички 

тийнейджъри, тъй като е насочена към младежката кожа и свързаните 

с нея проблеми и промени. Сигурна съм, че кампанията ще има успех и 

ще е много полезна както за родителите, така и за младежите - групата, 

за която се отнася е от 12-13 до 18-20-годишните. Това е началото, 

откъдето тръгват самостоятелните и правилни грижи за кожата 💯, а 

младежите точно в тази възраст не знаят какво да правят и започва 

едно лутане, разпитване, влияние на реклами, но никой не знае кое е 

правилно и подходящо, за да предпази кожата си от различни бъдещи 

проблеми и адекватно да я защити. 

 

Също така избрахме теми за вътрешни обучения. Една от привилегиите 

да сме в тази Комисия за сътрудничество е, че непрекъснато се учим, 

надграждаме и информираме! 

 

- Какви са целите на АМК и Комисията за сътрудничество към 

АМК? 

 

- Поставените цели са много и работата свързана с тях не е никак лесна, 

но вярвам, че се движим в правилната посока и ще ги постигнем. 

Поставяме си срок на целите и ги изпълняваме. Част от тях са 

справянето с нелоялната конкуренция и подбиването на цените, 

създаване на категоризация на салоните за красота, повишаване 

стандартите на обучителните центрове и много други. 

 



- Какви са ползите от създаването на такава Комисия? 

 

- Ползите от тази Комисия са много и са само положителни. Ще дам 

пример: във всяка успешна фирма има създадена комисия и редовни 

срещи, на които се обсъждат различни казуси, проблеми, решения, 

поставят се цели за развитие и т.н. Комисията за сътрудничество е 

същото, но с по-мащабна цел, отнасяща се към професията Медицински 

козметик като цяло. Ако няма такава комисия – нищо в тази професия 

няма да има развитие и надграждане.  
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