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ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ

Стаж "Един месец в професията" към КАБ София

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

09/2012–До сега Специалност Архитектура
Университет по архитектура, строителство и геодезия, София (България) 

Лекционни курсове :

- Основи на архитектурното проектиране, Сградостроителство, Архитектурни конструкции, 
Жилищни сгради, Обществени сгради, Промишлени сгради, Строителни материали, 
Строителна механика, Строителна физика, Стоманобетонни конструкции, Стоманени и 
дървени конструкции и др. 

Разработени проекти:

- Сградостроителство, Архитектурни конструкции, Жилищни сгради, Обществени сгради, 
Промишлени сгради, Градоустройство, Ландшафтна архитектура и др

Практики:

- Сградостроителство, История на архитектурата, Рисуване, Основи на архитектурното 
проектиране

09/2007–05/2012 Паралелка с интензивно изучаване на Английски език
Гимназия "Д-р Иван Панов", Берковица (България) 

09/2000–06/2007

Трето ОУ "Иван Вазов", Берковица (България) 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ  

Майчин език български

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене Участие в разговор
Самостоятелно 

устно изложение

английски C1 C1 B2 B2 C1

немски A2 A2 A1 A1 A2

Ниво: A 1, 2 Основно ниво на владеене; B 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; C 1, 2 Свободно ниво на владеене
Обща европейска езикова рамка 
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Комуникационни умения - добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми по различни проекти с 
архитектурна насоченост, и благодарение на участието ми в множество проекти по програмите 
" Comenius" и "Leonardo da Vinci"

Организационни / управленски 
умения

-умения за работа в екип

- лидерски умения - придобити благодарение на много години занимаване със спорт

Професионални компетенции - презентационни умения - придобити по време на обичението ми по специалността

- умения за изготвяне на архитектурни чертежи и компютърни визуализации

- опит в сферата на изобразителното изкуство - придобит по време на курсове по Рисуване към 
УАСГ, изразява се в работа с различни техники

Дигитална Компетенция - Добра работа с програмите на Microsoft Office 

- добра работа с CAD софтуери – Autocad 2D и 3D

- добра работа с Archicad 

- добра работа със Sketchup 

- Добра работа с Artlantis

- Добра работа с Photoshop 

Свидетелство за управление на 
МПС

B

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ  

Отличия и награди Първо място в конкурс за активиране на градското пространство пред Централна Гара - София 
- ноември - 2015г. 
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