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ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ  НА  

АВТОБИОГРАФИЯ
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
Име  БОРИС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 
Адрес  БЪЛГАРИЯ, ГР. СОФИЯ, 1715, Ж.К  “МЛАДОСТ” 4 
Телефон  GSM: 0878814888 
Факс   
E-mail  bobbi_83@abv.bg 

 
Националност  Българска 
 
Дата на раждане  18 ЮНИ 1983 Г. 
 
 
 
ТРУДОВ СТАЖ 
 
• Дати (от-до)  СЕПТЕМВРИ 2015. – ДО МОМЕНТА  
• Име и адрес на 
работодателя 

 HUAWEI MOBILE 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Телекомуникации 

• Заемана длъжност  Тренер  Персонал  
 
 
• Дати (от-до)  СЕПТЕМВРИ 2011. – МАРТ 2015 
• Име и адрес на 
работодателя 

 VIVACOM 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Телекомуникации 

• Заемана длъжност  Търговски представител бизнес клиенти VIVACOM 
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• Дати (от-до)  ЮЛИ 2007 Г. – СЕПТЕМВРИ 2011 
• Име и адрес на 
работодателя 

 VIVACOM 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Телекомуникации 

• Заемана длъжност  Специалист кредитни операции VIVACOM 
   
 
 
• Дати (от-до)  април 2003 г. - февруари 2007 г. 
• Име и адрес на 
работодателя 

 „Александра Видео Клуб” ЕООД 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Търговия 

• Заемана длъжност  Управител на видеотека 
   
 
 
 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 
 
• Дати (от-до)  март 2007г. - март 2009 г. 
• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация 

 Университет за национално и световно стопанство, гр. София 

• Основни 
предмети/застъпени 
професионални умения 

 Публична администрация 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Магистратура по Публична администрация 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 
приложимо) 

  

 
 
• Дати (от-до)  септември 2002 г. -  октомври 2006 г. 
• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация 

 Технически Университет – гр. София 

• Основни 
предмети/застъпени 
професионални умения 

 “Индустриален мениджмънт” 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Бакалавър “Индустриален мениджмънт” 

• Ниво по националната   
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класификация (ако е 
приложимо) 
 
 
• Дати (от-до)  септември 1997 г. -  юни 2002 г. 
• Име и вид на обучаващата 
или образователната 
организация 

 Техникум по "Електронни системи" към Технически Университет, гр. София 

• Основни 
предмети/застъпени 
професионални умения 

 Изчислителна техника и технологии 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Специалист по изчислителна техника и технологии 

• 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 
 

  АНГЛИЙСКИ 
• Четене  СРЕДНО 
• Писане  СРЕДНО 
• Разговор  СРЕДНО 
 
 
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. 

  

 
 
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 

 • Отлични, интензивна работа с EXCEL, WORD for Windows и други 
приложни софтуерни продукти, включително системи за 
управление на бази данни; 
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специфично оборудване, 
машини и др. 
 
 
ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 
споменати по-горе. 

 • Успешно завършен курс по английски език към „Алианс Европа”, гр. 
София 

 
 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА МПС 

              Шофьорска книжка – кат. В 

 
   
 


