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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Здравка Маринова Хвърката 

 

 
Адрес  София 1505, ул. „Ив. Миланов“ 24 

 

 
Телефон  0898 28 26 83 

Факс   

E-mail  hvarkata@mail.bg 

 
 

Дата на раждане  12. 01. 1963 г. 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  1997 - 2017  

• Име и град на работодателя  Пловдивски университет „Паисий  Хилендарски”   - гр. Пловдив 

• Вид на дейността на работа  преподавател по хармония, история на българската музика, теория на 
музикалните елементи, пиано и синтезатор  

• Заемана длъжност  главен асистент по пиано в катедра „Музика“ към Педагогически 
факултет 

 

   

 

• Дати (от-до)  1992 – 1997 

• Име и град на работодателя   Пловдивски университет „Паисий  Хилендарски”   - гр. Пловдив                                                     

преподавател по пиано                                              

 

• Вид на дейността на работа  преподавател по пиано     

• Заемана длъжност  старши асистент по пиано в катедра „Музика“ към Педагогически 
факултет 
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• Дати (от-до)  1988 – 1992 

• Име и град на работодателя  Пловдивски университет „Паисий  Хилендарски”   - гр. Пловдив 

• Вид на дейността на работа  преподавател по пиано     

• Заемана длъжност  асистент по пиано в катедра „Музика“ към Педагогически факултет 

 

   

 

• Дати (от-до)  1987 – 1988 

• Име и град на работодателя  читалище – гр. Етрополе 

• Вид на дейността на работа  хоров диригент 

• Заемана длъжност  диригент и главен художествен ръководител на детски хор и мъжка 
вокална група 

   

 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

 

 
  

                                             

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ                   НЕМСКИ                   ФРЕНСКИ 

• Четене  Отлично                   отлично             отлично 

• Писане  Добро                       добро                 добро 

• Разговор  отлично                    добро                основно 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Работа с операционна среда Windows, текстообработка, eлектронни 
таблици - Excell, нотно набиране - Sibelius  
 

 

• Дати (от-до)  

 
1999 – 2005 

• Име на училище или университет  СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 

• Специалност 

• Квалификация (ако има) 

 

 

 

Право (специализация  Правораздаване) 

магистър 
 

• Дати (от-до) 

 

 1982 – 1988 

• Име на училище или университет  БДК /НМА/ „Проф. Панчо Владигеров“- гр. София 
• Специалност  Музикознание; Хорово дирижиране 

• Квалификация (ако има)  Магистър 
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ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

  

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Категория  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   

 
 

 

 


