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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Леонард Моис Капон 

Адрес  гр. Пловдив ул. „св. Климент” № 10 

Телефон  0888 225 935 

Факс   

E-mail  lkapon@yahoo.com 
 

Дата на раждане  13.11.1952 г. 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  1977-1981 г. 

• Име и град на работодателя  Окръжен и рйаонен народен съвет – гр. Пловдив 

• Вид на дейността на работа  икономика 

• Заемана длъжност  Специалист по търговия, туризъм и услуги 
   

 

• Дати (от-до)  1985-1988; 1988-1990 

• Име и град на работодателя  Държавен куклен театър – гр. Варна; Държавен куклен театър – гр. 

Пловдив 

• Вид на дейността на работа  Театрално изкуство 

• Заемана длъжност  режисьор 
   

 

• Дати (от-до)  1990-1992; 1992-2000 

• Име и град на работодателя  Младежки театър-София, Театър La Srada-София; Държавен куклен 

театър – гр. Пловдив 

• Вид на дейността на работа  Театрално изкуство 

• Заемана длъжност  режисьор 
   

 

• Дати (от-до)  2000 

• Име и град на работодателя  Пловдивски университет «Паисий Хилендарски», Педагогически 

факултет 

• Вид на дейността на работа 

• Заемана длъжност 

 

 

 Театрално изкуство 

Художествен ръководител на класс по «Актьорство за драматичен 

театър», преподавател по актьорско майсторство и режиссура за 

куклен театър 



Автобиография 
[ ФАМИЛИЯ, други имена ] 

 За повече информация: 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 

  

2 стр. 

 

 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1967-1971; 1973-1977; 1981-1985 

• Име на училище или университет  Английска езикова гимназия-Пловдив; ВИНС- Варна; ВИТИЗ-

София 

• Специалност  Икономика на търговията; режиссура за куклен театър 

• Квалификация (ако има)  Икономист; режисьор 

   

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ     РУСКИ 

• Четене   отлично         добро 

• Писане  Добро            основно 

• Разговор  Отлично         добро 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Работа с компютър 

Работа с програми за монтаж на филми и презентации 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

  

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Категория С 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   

 
 

 

 


