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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Стефания Йонкова Колева 
 

 

България, гр. София, ул. Попова шапка 27-29 

   +359 886 806162       

stefania.koleva@mail.bg 

 

 

Пол: Жена  Дата на раждане 04/07/1993 |  Националност Българин 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ   

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ    

 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ 
КАНДИДАТСТВА 

Стаж „Един месец в професията“ към КАБ София 

Септември  2012  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Септември  2007 –  Май 2012 

 

 

15 Септември  2000 –  Май 2007 

Университет за архитектура, строителство и геодезия – София 
Специалност  Архитектура 

- Разработени проекти по дисциплини: Основи на архитектурното 
проектиране, Сградостроителство, Дизайн за архитектурата, Аграрни 
сгради, Промишлени сгради, Обществени сгради, Жилищни сгради, 
Архитектурни конструкции, Паркова и Ландшафтна архитектура, 
Градоустройство. 

 
- Лекционни курсове по дисциплини: Строителни материали, 

Архитектурни конструкции, История на архитектурата, 
Градоустройство, Обществени сгради, Жилищни сгради, 
Промишлени сгради, Аграрни сгради, Стоманобетонни конструкции и 
др. 
 

- Практики по дисциплини: История на архитектурата, Технология на 
архитектурата, Рисуване, Основи на архитектурното проектиране. 

 
 
Чуждоезиков профил – Английски език и френски език. 

 

Гимназия с преподаване на чужди езици  „Ромен Ролан“, гр.Стара Загора  

 
 
4 ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора 
Художествена паралелка 

  

Майчин език Български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език C1  C1  C1  C1  C1  

 .  

Френски език B1           B1           B1  B1  B1  
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ   

 
 

 Diplôme d'études en langue française (DELF) – Niveau B1 

 

 

Комуникационни умения На базата на опита ми, добит при работа по проекти  през курса на обучение в университета по 
архитектура, смятам, че имам добри комуникационни умения, успешно работя в екип, 
приспособявам се бързо. 

Организационни / управленски 
умения 

Добри презентационни умения, придобити при представяне на проекти, разработки и анализи , 
необходими за образованието ми, както и при участие в студентски пратктики (участие в  
студентска практика по технология на архитектурата в Лондон). 
Участие при организиране на събития в гимназиалния курс на обучение. 

Професионални компетенции ▪ Умения за изговяне на архитекутни чертежи , 3D моделиране и визуализация, изработка на 
макети. 

▪ Умения в сферата на изобразителното изкуство – опит с различни техники. 
 

Дигитални компетенции ▪ Добра работа с инструментите на Microsoft Office 

▪ Много добра работа с CAD софтуер – Autocad 2D и 3D 

▪ Добра работа с Archicad  

▪ Добра работа със  Sketchup 

▪ Добра работа с Artlantis  

▪ Добра работа с 3ds Max, V-ray 

▪ Добра работа с Photoshop 
 

Свидетелство за управление на 
МПС 

▪ категория B 

 

Презентации 

Проекти 

Отличия и награди 

 

 

▪ Участие в студентска практика по дисципината „Технология на архитектурата“ в Лондон 

▪ Втора награда на годишен конкурс  за зална сграда, организиран от катедра „Технология на 
аритектурата“, УАСГ и Баумит България ЕООД. 

▪ Стипендиант на Баумит България. 

▪ Грамота за участие в изложбата-конкурс „Сподели София, сподели Френската!“ и за 
обещаващ идеен проект за разширение и обновяване на 9.ФЕГ 


