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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Велика Христова Сотирова - Бочукова 
[Всички полета не са задължителни. Премахнете всяко празно поле.] 

   България; Пловдив; 4000; бул. Хр. Ботев №115;  

 Телефон     0886360429 

 E-mail  - velikasotirova@abv.bg 

Уеб-сайт   

Социална мрежа/чат Потребителско име   

Пол женски | Дата на раждане 29.03.1982| Националност българка 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 1 

СУ „Любен Каравелов“ – от IX. 2012 год. -  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

ПУ „Паисий Хилендарски“  

- бакалавър – Музикална педагогика – 2009 г. 

- магистър – Езиково и литературно развитие в предучилищна възраст и начален етап на СОУ – 2013 г. 

 Удостоверение „Общуване на чужди езици“ – английски език – ниво А1, А2 и B1 - 2014 

 Удостоверение „Общуване на чужди езици“ – английски език – ниво B2 - 2014 

 Team Building 

 Обучение на тема: Изграждане на позитивна подкрепяща среда и гарантиране на свободата, 

равнопоставеността и шансовете за равен достъп на образование - 2014 

 Сертификат за придобита компютърна грамотност - Работа с операционна система Windows, Word, 

Excel, Internet.  - 2007 

 Тренинг по проект „ Квалификация на педагогическите специалисти“ тема: Работа с родители на 

деца от етническите малцинства 

 

 
 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО 
КАНДИДАТСТВАТЕ 

ДЛЪЖНОСТ 
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ 

ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА 
КОЕТО КАНДИДАТСТВАТЕ 

ЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ 

Посочете позиция, за която кандидатствате / длъжност / 
предпочитана длъжност / етап на обучение, за което 
кандидатствате / лично изявление (премахнете излишните 
полета от лявата колонка) 

Въведете дати (от - до) От 2012 до 2013 – възпитател 
От 2013-до момента Учител начален етап – Основно образование 

Славка Илиева Щерева; СУ Любен Каравелов; soulkaravelovpd.com 

▪ Преподавателска дейност 

Вид на дейността или сферата на работа Въведете вида на дейността или сферата на работа  
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

[Премахнете всички празни полета.] 

 

 

 

 

 

 

Въведете дати (от - до) Въведете придобита квалификация Въведете ниво от 
ЕКР, ако е 

приложимо 

Въведете име на образователната или обучителната институция и нейното местоположение 
(ако е приложимо - държава)  

▪ Въведете списък с основните предмети или придобити професионални умения 

Майчин език Въведете майчин език 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Въведете език Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

Въведете език Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  Въведете ниво  

 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни умения Опишете Вашите комуникационни умения. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:  

▪ добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като мениджър 
продажби 

Организационни / управленски 
умения 

Опишете Вашите организационни умения. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:  

▪ лидерство (в момента съм отговорен/на за екип от 10 души) 

Професионални умения Опишете Вашите професионални умения, които не са описани по-горе. Посочете в какъв 
контекст за придобити, напр.:  

▪ добра работа в процеси по контролиране на качеството (в момента съм отговорен/на за 
качество на одита) 

Дигитална Компетенция САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията 

Комуникация 
Създаване на 
съдържание 

Сигурност 
Решаване на 

проблеми 

 Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво Въведете ниво 

 Ниво: Основно ниво на владеене  -  Самостоятелно ниво на владеене  -  Свободно ниво на владеене  
Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка  

 Въведете име на ИКТ сертификат/ите   

 Опишете Вашите други дигитални компетенции. Посочете в какъв контекст за придобити, 
напр.: 

▪ добро владеене на офис пакет (програма за обработка на текс, електронна таблица, 
програма на презентации) 

▪ добри познания на фото софтуер, придобити като любител фотограф 

Други умения Опишете всички други ваши умения, които не са посочени по-горе. Посочете в какъв контекст 
за придобити, напр.:  

▪ дърводелство 

Свидетелство за управление на Въведете категория, напр.: 

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

 

МПС B 

Публикации 

Презентации 

Проекти 

Конференции 

Семинари 

Отличия и награди 

Членства 

Препоръки 

Цитиране 

Курсове 

Сертификати 

Опишете приложими публикации, презентации, проекти, конференции, семинари, отличия и 
награди, членства, връзки. Премахнете неприложимите полета в лявата колона. 

Пример за публикация: 

▪ Как да напишем успешно CV, Ню Асоушиейтид Пъблишърс, Лондон, 2002. 

Пример за проект: 

▪ Нова обществена библиотека. Главен архитект, отговорен за дизайна, конструкцията, 
организиране на търгове и строителен контрол (2008-2012). 

 Въведете списък на приложенията към Вашата автобиография. Например: 

▪ копия на дипломи и сертификати; 

▪ препоръки от работодатели; 

▪ публикации и изследвания. 


