
Автобиография 
 БЕЛЕВА, Катя Михайлова 

  

  

1 стр. 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ  

ФОРМАТ  НА  

АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  БЕЛЕВА, КАТЯ МИХАЙЛОВА 
Адрес  бул „Хр. Смирненски”1, каб. А303, гр. София, 1046, България 

Телефон  (+359 2) 963 52 45/209 
Факс   

E-mail  kmb_fce@uacg.bg 

 

Националност  българка 
 

 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)•    май 2011 г. — до сега 
• Име и адрес на работодателя  УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, София 1046 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Преподавател висше училище 

• Заемана длъжност  Главен асистент в катедра «Технология и механизация на строителството», Строителен 
факултет 

• Основни дейности и отговорности  Водене на упражнения по дисциплините, преподавани в катедрата; консултации на 
дипломанти; научно-изследователска дейност 

 
• Дати (от-до)•   ноември 2006 г. —  май 2011 г 

• Име и адрес на работодателя  УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, София 1046 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Преподавател висше училище 

• Заемана длъжност  Старши асистент в катедра «Технология и механизация на строителството», Строителен 
факултет 

• Основни дейности и отговорности  Водене на упражнения по дисциплините, преподавани в катедрата; консултации на 
дипломанти; научно-изследователска дейност 

 
• Дати (от-до)•    март 2002 г. — ноември 2006 г. 

• Име и адрес на работодателя  УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, София 1046 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Преподавател висше училище 

• Заемана длъжност  Асистент в катедра «Технология и механизация на строителството», Строителен факултет 
• Основни дейности и отговорности  Водене на упражнения по дисциплините, преподавани в катедрата; консултации на 

дипломанти; научно-изследователска дейност 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  01.03.1999 г. – 28.02.2002 г. 
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 
 УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, София 1046 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Редовна докторантура 
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• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Отчислена с право на защита 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 - 

 
• Дати (от-до)  септември 1992 г. – юли 1997 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, София 1046 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Висше образование  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Строителен инженер, спец. ПГС (профил “Конструкции”) 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 ОКС “Магистър” 

 
• Дати (от-до)  септември 1988 г. – юли 1992 г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ТИС “Пеньо Пенев“, гр. Русе 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Средно образование  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Строителен техник, спец. Строителство и архитектура  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 
 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ 
или диплома. 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  РУСКИ 
• Четене  отлично 
• Писане  добро 

• Разговор  добро 
 

  АНГЛИЙСКИ 
• Четене  добро 
• Писане  основно 

• Разговор  основно 
 

  ФРЕНСКИ 
• Четене  добро 
• Писане  основно 

• Разговор  основно 
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СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 Умение за работа в екип 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 Организиране и провеждане на учебни практики със студентите от спец. ССС на УАСГ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Работа с персонален компютър, 
MS Office - Word, Excel, Powerpoint,  
AutoCAD, 
Специализиран софтуер за кофриране на стоманобетонни конструкции 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

  

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

  

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 Категория В 

 
Допълнителна информация  Курс по „Оценка на недвижими имоти” - 1999 г. 

Курс по „Реконструкция и модернизация на сгради” – 1999 г. 
Курс по ”Методика на академичното преподаване” – 2014 г. 

 


