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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ       Надя Красимирова Христова 
 

  

 България , София, Студентски град, бл.36, вх. А, ст. 110 

    0883351546        

 nadia.xristova@abv.bg 

 

  

 Пол жена 

 Дата на раждане  28/11/1993 

 Националност  България  

 
 

ТРУДОВ СТАЖ  

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ  

 

Март 2014 Доброволец 

София филм фест 

Изкуство 

Септември  2012 до момента Университет по архитектура, строителство и геодезия  

Архитектура 

▪ Изучаване и разработване на проекти по следните дисциплини – Основи на архитектурното 
проектиране, Изобразителни средства, Сградостроителство, Жилищни сгради, Обществени 
сгради, Промишлени сгради, Градоустройство,Архитектурни конструкции,Опазване на 
архитектурното наследство,Паркова и ландшафтна архитектура, Интериор, Дизайн 
 

Професионална гимназия по строителство , архитектура и геодезия „Лубор 
Байер” , гр. Стара Загора 

Строителство и архитектура 

▪ Изучаване и разработване на проекти по следните дисциплини – Техническо чертане, 
Архитектурно проектиране, Сградостроителство, Технология на строителството, Организация на 
строителството, ВиК, Пътища и съоръжения,  Стоманобетон, Геодезия, Строителни материали, 
Градоустройство,Саниране на сгради и съоръжения, Строителна дейност и контрол 
 

Пето основно училище „Митьо Станев” , гр. Стара Загора 
 

Майчин език Български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език В1 В1  В1  А2  В1  

 .  
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-Работа с  AutoCAD , ArchiCAD , Photoshop, Artlantis, SketchUp, V-ray 
-Работа с  MS Office 
 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Немски език А1  А1  А1  А1  А1  

  

Комуникационни умения ▪ Развити комуникационни умения по време на разработването напроекти в колектив 

▪ Добри умения за работа в екип 

▪ Добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като доброволец на 18-я 
фестивал София филм фест 

Организационни / управленски 
умения 

Умея добре да организирам различни задачи и да координирам различните членове на екипа в 
процеса на работа. 

Професионални умения Развити умения при работа с различни по естество архитектурни проекти. Имам опит в 
разработването на архитектурни чертежи, визуалиазирането на проекти, макетиране. 

Дигитална Компетенция 

 
Други умения Презентационни умения 

Свидетелство 

 

Семинари 

 

Отличия и награди 

Сертификати 

Свидетелство за професионална квалификация по професия „Строителен техник”, трета 
степен 

Десетия студентски семинар Paving Youths’ Way  на тема  „Личностно развитие и умения за 
упешна реализация” 

  III – то място в тематичен финал на проекта „ Аз мога да строя 2011-2012” /екип Rainbow/ 

- Сертификкат за участие в доброволчески проект /18-ия Международен филмов 
фестивал София филм фест/ 

- Сертификат за участие в  10-ия студентски семинар  Paving Youths’ Way  на тема  
„Личностно развитие и умения за упешна реализация” 

 


