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Веселка Андонова Стойчева   
                   
Ул. „Борис Ангелушев“ № 1, Благоевград 2700, България 

073 885 604                      

stoycheva_5@abv.bg 

българка                                                                                                                                                

05.09.1976 

 

 

 

От 15.09.2008 г. и продължава                                                                                                         
Старши учител ПГ – от 01.09.2022 г.                                                                                             

Старши учител по музика – от 15.09.2008 до 31.08.2022 г. 
Планиране, подготовка и провеждане на образователно-възпитателна дейност на деца   

в четвърта подготвителна група и на ученици в начален и прогимназиален етап.                          

Девето основно училище „Пейо Кр. Яворов“, гр. Благоевград 

 

 

От 15.09.2008 г. и продължава 

Старши учител по музика 

Планиране, подготовка и провеждане на образователно-възпитателна дейност на 

ученици от прогимназиален и гимназиален етап.                                                         

Пето средно училище „Георги Измирлиев“, гр. Благоевград 

 

                                                               

От 06.02.2019 г. до 30.06 2019 г. 

От 07.02.2018 г. до 30.06.2018 г. 

Старши учител по музика – лектор 

Планиране, подготовка и провеждане на образователно-възпитателна дейност на                                        

ученици в гимназиален етап – 8. и 9. клас.                                                         

Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“, гр. Благоевград 

  

                                                   

                                                  Дати        От 15.09.2009 до 07.05.2010 г. 

     Заемана длъжност или позиция       Старши учител по акордеон – лектор 

 Основни дейности и отговорности       Планиране, подготовка и провеждане на обучение по специален предмет – акордеон на       

    ученици от 12. клас в паралелка с профил „Музика“. 

        Име и адрес на работодателя       Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград 

       
 
 
 
 

Професионална автобиография 
 
 
  

   Адрес 

Служебен телефон 

E-mail 

Националност 

               Дата на раждане 

 
 
                       Трудов стаж 
 
                                               Дати       

 

          Лична информация                       

 Заемана длъжност или позиция    
 

Основни дейности и отговорности 

       

    Име и адрес на работодателя                          

                                                 Дати 

 Заемана длъжност или позиция 

Основни дейности и отговорности 

   

       Име и адрес на работодателя 

 

 
                                               

                                               Дати 

     

    Заемана длъжност или позиция 

Основни дейности и отговорности 

 

       Име и адрес на работодателя 

 

 

 

                                                  Дати       От 15.09.1998 до 14.09.2008 г. 

     Заемана длъжност или позиция       Учител по музика и учител по акордеон  

 Основни дейности и отговорности       Планиране, подготовка и провеждане на образователно-възпитателна дейност на                   

                                                                  ученици от начален и прогимназиален етап. 

        Име и адрес на работодателя       Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград 

mailto:stoycheva_5@abv.bg
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Образование и обучение 

                       
                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 
 
 

                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 
                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 

  

 

                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

  Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 

 
                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 
                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения  

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация                                                

 

 

Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация  

 

 

Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

  
 

 

 От 27 май до 28 май 2022 г. 

   „Повишаване финансовата грамотност и икономическа култура на ученици 5-10 клас в    

   българските училища“ 

 

   Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Синдикат на българските учители 

 
 
 

 От 22 ноември до 23 ноември 2021 г. 

   „Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти“ 

 

 

   „Мениджър Консулт“ ЕООД 

 

 
 12 ноември 2021 г. 

   Придобива втора професионално-квалификационна степен 

   

   Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет   

   „Св. Климент Охридски“ 

 

 
 

 От 19 септември до 26 септември 2021 г. 

   „Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдържание“ 

 

 

   „РААБЕ България“ ЕООД  

 

 
 

   От 13 февруари до 28 май 2021 г. 

   „Диагностичната дейност на учителя“ 

 

   Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет   

   „Св. Климент Охридски“ 

  

 
 

 20 юли 2020 г. 

   Придобива трета професионално-квалификационна степен 

 

   Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет   

   „Св. Климент Охридски“ 

 

 

 От 08.06.2019 до 08.06.2020 г. 

   Едногодишна професионално-педагогическа специализация „Развиване на  

   комуникативни умения“ 

   Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет   

   „Св. Климент Охридски“ 

 

 
 От 10 ноември до 16 ноември 2019 г. 

   „Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното   

   прегаряне в образователните институции“ 

 

   Център за професионално обучение към „МАТЕВ-СТРОЙ“ ЕООД 
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Образование и обучение 

                       
                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 
 

 
                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 
                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 

  

 

                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

  Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 

 
                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 
                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения  

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация                                                

 

 

Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация  

 

 

Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 
 
 

 

 13 ноември 2018 г. 

   Придобива четвърта професионално-квалификационна степен 

   

   Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет   

   „Св. Климент Охридски“ 

 
 

 От 10 ноември до 14 ноември 2018 г. 

   „Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по  

   пътищата“ 

 

   Център за професионално обучение „Професия 21 век“ – София 

 

 
 

 06 юни 2018 г. 

   „Наставничеството в образователна среда“  

   

   

   Синдикат на българските учители – гр. София 

 

 
 

 01.06.2018 г. 

   „Професионалните умения и компетентности на учителя“ 

 

   Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет   

   „Св. Климент Охридски“ 

 
 

 От 24 февруари до 25 февруари 2018 г. 

   „Превенция на невербални обучителни трудности: дефицити в изграждането на 

   понятия за пространство и време“ 

    

   Логопедичен център „Ромел“ 

 
 
 

 23 октомври 2017 г. 

   Придобива пета професионално-квалификационна степен 

 

   Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски университет   

   „Св. Климент Охридски“ 

 

 

 15 юни 2017 г. 

   „Приобщаващо образование“ 

   
 

   Синдикат на българските учители 

    

 

 10 юни 2017 г. 

   „Организация на образователния процес“ 

 

   Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Софийски   

   университет „Св. Климент Охридски“ 
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Образование и обучение 

                                       
                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Наименование на придобитата 

квалификация 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 
                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 
 

                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 

                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

  Име и вид на обучаващата или      

    образователната организация 

                   

                                

                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 

                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 

 

                                               Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения  

Име и вид на обучаващата или   

    образователната организация  

 

 

 

 Дати 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

Ниво по националната 

квалификация 

 

 

  

 

    

 

 

 2013 - 2014 г. 

Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 

 

Професионална квалификация – Детски учител 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ гр. София 

 

 

 16 декември 2013 г. 

 „Професионалното портфолио – надежден инструмент за оценка и самооценка на  

 дейността на учителя“ 

 
РААБЕ България 

 

 

 Юни 2007 г. 

 „Английски език с комуникативна насоченост” – ниво А2 

 

Национален педагогически център със съдействието на училища за чужди езици     

ALEXANDER 

 
 Юли  2006 г.  

Обучение за преподаватели по СИП „Фолклор на етносите в България – ромски   

фолклор” 

 

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр.Велико Търново 

 
 

 Юни 2006 г. 

„Английски език с комуникативна насоченост” – ниво А1 

 

Национален педагогически център със съдействието на училища за чужди езици     

ALEXANDER 

 
 Януари 2006 г. 

„Базови и специфични компютърни умения на учители по изобразително изкуство и   

музика” 

   

Национален педагогически център със съдействието на МАЙКРОСОФТ България  

 
 От 01 юни до 06 юни 2005 г. 

Методика на обучението по БДП – 5-8 клас 

    

Технически университет София ИПФ – Сливен  

Сектор „Следдипломно обучение” 

 

 
 1994 - 1998 г. 

Специалност „Музикална педагогика” със специализация „Акордеон” 

Професионална квалификация – Учител по  музика и учител по акордеон 
    

ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград  
    

Висше образование 
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    български 

 
 
 

                          
                                  Руски език 

                                        
                          Английски език 

                                  

 
  

                Лични умения и     
компетенции 

                                     

                                    Майчин език 

 

                                    Чужди езици 

                                         

Самооценяване 

                        Европейско ниво (*)             

 

 

Разбиране Разговор Писане 

Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

В1 самостоятелно В1 самостоятелно В1 самостоятелно В1 самостоятелно В1 самостоятелно 

В1 самостоятелно А2 основно А2 основно А2 основно В1 самостоятелно 
 

 
 
 
                
               Социални умения и  
                          компетенции 

    
(*) Единни европейски критерии за познания по езици 
 
 

            Комуникативност, креативност, адаптивност, гъвкавост, инициативност, добра 

работа в екип. Умения за работа в интеркултурна среда, умения за вземане на 

решения и разрешаване на проблеми и конфликти, способност за поемане на 

отговорност. Лоялност и коректност при взаимоотношения с ученици, родители и 

колеги, презентационни умения.  

 
 

  Организационни умения и       
                          компетенции 
 
 
 

  

           Умения за планиране, оценка и анализ на вътрешни, външни фактори и ресурси 

за постигане на целите. Издръжливост при работа под натиска на срокове.  

Организиране и провеждане на училищни и извънучилищни тържества и празници. 

Разработване и реализиране на проекти. Участие в училищни комисии. 

 

            

           Компютърни умения и   

                          компетенции 

  

 Работа с ОС Windows, Linux; 

 Работа с инструментите на Microsoft Office™; 

 Работа с музикалните програми Sibelius, Cubase, Sound Forge; 

 Програми за компютърна графика;  

 Програми за мултимедия. 

  

         

 


