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СНИМКА  

 
 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  КОВАЧЕВ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ 

Адрес  Бул. “България” 236, Педагогически факултет, каб. № 119 

Телефон  +35932 261 706 

Факс   

E-mail  kovachevkonstantin62@gmail.com 
 

Дата на раждане  27.10.1962 г. 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  1986-1988 – Ръководител на младежка организация към ПУ 

“Паисий Хилендарски” 

1994 - Старши асистент към катедра “Естетическо възпитание”, 

Педагогически факултет, ПУ “П. Хилендарски.  

 

1988 - Асистент по Словесно-изпълнителска дейност към катедра 

“Естетическо  

възпитание”, ПУ “П.Хилендарски”. 

• Име и град на работодателя   

• Вид на дейността на работа   

• Заемана длъжност   
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• Заемана длъжност   

   

 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1980-1982 – Военна офицерска школа – гр. Враца 

1982-1986 – ПУ “П.Хилендарски”- Филологически факултет, 

специалност “Бохемистика”  

Магистър - чешки език и литература и български език и литература. 

• Име на училище или университет   

• Специалност   

• Квалификация (ако има)   

   

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  РУСКИ ЕЗИК, НЕМСКИ ЕЗИК, ЧЕШКИ ЕЗИК 

• Четене  [Определете нива: отлично, добро, добро] 

• Писане  [Определете нива: отлично, добро, добро] 

• Разговор  [Определете нива: отлично, добро, добро] 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Работа с Word, Excel, Powerpoint , Autocad 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 Работа в екип. 

Ръководител и художествен консултант по проектиране на 

сценични 

пространства и хотелиерски мениджмънт. 
 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Категория  В 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ: 

„Иновативни педагогически технологии за личностна изява чрез 

художествено-творчески дейности“ 

„Иновативна образователна среда“ – ФП-17-ПФ-007 

 
 

 

 


