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Професионална  
автобиография  

 
  

Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Василка Иванова Величкова 

Служебен адрес Ул. “Борис Ангелушев” № 1, Благоевград 2700, България 

Телефон 073 88 56 04 Мобилен телефон: 0893358007 

E-mail vasvel1968@gmail.com   
  

Националност българка 
  

Дата на раждане 12. 09. 1968 
  

Трудов стаж  
  

Дати От август 1998 и продължава  

Заемана длъжност или позиция Директор, II –ра ПКС 

Основни дейности и отговорности Организация и управление на дейността на училището 

Име и адрес на работодателя Девето основно училище “Пейо Яворов”, Благоевград 

  
  

Дати От септември 1995 до август 1998  

Заемана длъжност или позиция Начален учител 

Основни дейности и отговорности Преподаване и възпитаване на деца в начална училищна възраст 

Име и адрес на работодателя Първо основно училище “Св. Св. Кирил и Методий”, Благоевград 

  
  

Дати От ноември 1993 до юни 1995  

Заемана длъжност или позиция Начален учител 

Основни дейности и отговорности Преподаване и възпитаване на деца в начална училищна възраст 

Име и адрес на работодателя Шесто средно общообразователно училище “Иван Вазов”, Благоевград 

  

Образование и обучение  
  

Дати 27 -28 май 2022 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Повишаване финансовата грамотност и икономическата култура на учениците“ -16 часа 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“-  Свищов и СБУ 

  

Дати 27 -28 ноември 2021 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Контрол в организацията на ОРЕС и противоепидемичните мерки“ -16 часа 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

„Мениджър Консулт“ ЕООД 
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Дати 22 - 23 ноември 2021 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти“ -16 часа 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

„Мениджър Консулт“ ЕООД 

  

Дати 25-26 септември 2021 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 „Работа с електронни платформи за дистанционно обучение“ – 16 часа 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Институт за човешки ресурси, София 

  

Дати 10 – 15 юли 2021 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Еразъм+“ обучителен курс „Как да избегнем отпадането от училище? Опитът на Финландия.“ -
42 часа 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Edukarjala, гр. Йоенсуу, Финландия 

  

Дати 17 февруари 2021 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Семинар „Работа с родителската общност на ученици от уязвими групи“ – 6 часа 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ 

  

Дати 30 януари 2021 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Уебинар „Учителят като лидер, ментор, настойник и наставник -теория и практика“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

107 ОУ „Хан Крум“, София 

  

Дати 25 октомври 2020 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Майкрософт Тиймс – среда за съвместно обучение и сътрудничество“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

РААБЕ България 

  

Дати От 3 до 8 август 2020 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Квалификационен курс по програма „Еразъм+“ на Европейски Съюз „ИКТ в класната стая – 
иновативни инструменти за подпомагане на обучението, сътрудничеството и креативността на 
учениците“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Учителска академия „Европас“, Тенерифе, Испания 

  

Дати От 10 до 16 ноември 2019 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне 
в училище 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Център за професионално обучение към „Матев-строй“ ЕООД 

  

Дати От 28 до 30 октомври 2019 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Регионална обучителна конференция на училищните директори 
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Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Сдружение на училищните лидери, Скопие, Северна Македония 

  

Дати От 31 май до 2 юни 2019 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Международна обучителна конференция „Работа с родители“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Логопедичен център „Ромел“, София 

  

Дати От 10 до 11 април 2019 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Обучение по дигитални умения и ИКТ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ОРАК Инженеринг, Пловдив 

  

Дати От 14 до 15 ноември 2018 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Обучителен курс „Иновации в класната стая“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

  

Дати От 1 до 5 юни 2018 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Международна обучителна конференция „Детският език“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Логопедичен център „Ромел“, София 

  

Дати От 28 до 30 май 2018 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Облачни структури в съвременните комуникационни среди“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

НЦПКПС към МОН 

  

Дати От 24 до 25 февруари 2018 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Превенция на невербални обучителни трудности“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Логопедичен център „Ромел“, София 

  

Дати От 16 до 17 ноември 2017 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Финансиране на институциите от системата на образованието“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Тракийски университет, ДИПКУ 

  

Дати От 9 до 11 октомври 2017 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Осигуряване на условия, гарантиращи сигурността в образователните институции“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

  

Дати От 14 до 16 декември 2016 



Cтр 4/8 - Europass aвтобиография  
 

 

 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Иновативни методи в обучението по ИТ“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Център за обучение на педагогическия специалист, София 

  

Дати 3 декември 2014 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Трудови злополуки. Рискове и осигуряване на безопасни работни места в учебно заведение.“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Международен образователен консултативен център, Пловдив 

  

Дати От 17 до 21 март 2014 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Равни образователни възможности чрез политики и консултации с местните заинтересовани 
страни“ – учебна визита по програма „Учене през целия живот“ на Европейската комисия 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Фламандски департамент по образование и обучение, Брюксел, Белгия 

  

Дати От 3 до 8 февруари 2014 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Системното лидерство“- квалификационен курс по програма „Коменски“ на Европейската 
комисия 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

„Диалог“, Копенхаген, Нидерландия 

  

Дати 16 декември 2013 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Професионалното портфолио – надежден инструмент за оценка и самооценка на дейността на 
учителя 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

РААБЕ България 

  

Дати От 10 до 12 юли 2013 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Развиване и надграждане на управленски компетентности за оценяване/самооценяване на 
директори, преминали през двегодишна програма „Лидери за наставници в образованието“ 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

НИОКСО към МОН 

  

Дати От 30 юни до 7 юли 2013 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

“Разбиране на различието” - лятно училище по програма „Песталоци“ на Европейски Съвет 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Академия в Бад Вилдбад, Германия 

  

Дати От 1 февруари до 25 юни 2013 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Езиков курс по немски, начално ниво 
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Школа „Магнаура“, Благоевград 

  

Дати От 14 до 18 ноември 2011 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Лидерство за наставници в системата на образованието“  
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

НИОКСО към МОН 
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Дати От 28 март до 1 април 2011 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

„Заедно – три общини работят съвместно за едно училище“ – учебна визита по програма 
„Учене през целия живот“ на Европейската комисия 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Институт „Инсиеме“, Монталчино, Италия 

  

Дати От 6 до 8 октомври 2010 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Обучение за повишаване на квалификацията на преподавателите и служителите от Домовете 
за деца, лишени от родителски грижи 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Център за развитие на човешките ресурси 

  

Дати От 11 до 18 юли 2010 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

“Мудъл в училище ”  - обучителен квалификационен курс по секторна програма „Коменски“ на 
Европейската комисия 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

„Летс Лърн ИТ“ , Белгия 

  

Дати От 21 до 25 юни 2010 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

“Как училището да гарантира равенството между половете”  - европейски семинар по програма 
„Песталоци“ на Европейски Съвет 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Академия в Бад Вилдбад, Германия 

  

Дати От 6 до 8 ноември 2009 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

“Приемно училище”  - професионална квалификация по интеркултурно образование 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

  

  

Дати От октомври 2008 до февруари 2009 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

“ИКТ в управлението на училищната дейност”  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Британски съвет и Национален институт за обучение на директори, България 

  

Дати От 26 до 30 май 2008  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

“Модели на интеграция и подкрепа на деца и младежи с увреждания и в неравностойно 
положение в училищната система” 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Фрайс Бератунг Центрум, град Падерборн, Германия 

  

 

Дати От 15 до 17 февруари 2008  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Делегирани бюджети 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Национален институт за обучение на директори, България 

 
  

Дати От 10 до 13 юни  2007 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Иновации в образованието 
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Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Национален Педагогически Център, България 

  

Дати От октомври 2006 до февруари 2007  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Италиански език – второ ниво 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Училище за чужди езици “Александър” 

  

Дати От 24 до 26 април 2006 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Формиране и работа в екип 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Фондация Европартньори 2007 

  

Дати От 27 до 29 февруари 2006  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Бюджет, проекти и психология на управлението 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Национален институт за обучение на директори, България 

  

Дати От 27 до  29 април 2005  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Управление на проекти 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Софийски Университет “Св. Климент Охридски” 

  

Дати От 7 до 31 март 2005  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Образователни технологии 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Международен Център за обучение “Офри”, Йерусалим, Израел 

  

Дати От 3 ноември 2003 до 10 октомври 2005 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Мениджър в образованието 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Образователен мениджмънт, мениджмънт на качеството на образованието, 
стратегически мениджмънт,управление на човешките ресурси  и други 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Югозападен Университет “Неофит Рилски” 

Ниво по националната класификация  магистър 
  

 
 

                                                        Дати От 27 февруари до  10 юни 2003  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Италиански език – първо ниво 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Регионално дружество “Знание”, Благоевград 

  

Дати От 29 април до 4 май 2002  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Използване на новите технологии за подобряване на стратегиите на преподаване 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Регионална Образователна Дирекция, гр. Нарни, Италия 

  

Дати От 27 септември 2001 до 13 февруари 2002  
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Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Английски език – ниво за напреднали 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Център за чужди езици “Лингва”, Благоевград 

  

Дати От 5 февруари до 16 март 2001  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Компютърна грамотност с текстообработка 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Пето средно общообразователно училище, Благоевград 

  

Дати От 31 октомври 1994 до 31 май 1995, от 1 октомври 1995 до 4 юни 1996, от 1 октомври 1999 до 
31 май 2000  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Английски език – начално, основно и средно ниво 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Училища за английски език и компютърна грамотност “Фарос” 

  

Дати От 1 май 1992 до 12 октомври 1993  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Училищен мениджмънт 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Образователна политика, маркетинг в образованието, икономика на образованието 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Висш Педагогически Институт “Неофит Рилски” 

Ниво по националната класификация  специализация 
  

Дати От 1 септември 1986 до  октомври 1990  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Начален учител 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Начална училищна педагогика 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Висш Педагогически Институт “Неофит Рилски” 

Ниво по националната класификация  магистър 



Cтр 8/8 - Europass aвтобиография  
 

 

 

 
  

Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин (и) език (езици) български 
  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Англиийски   C2 свободно C2 свободно C2 свободно C2 свободно C2 свободно 

Руски   B1 самостоятелно B1 самостоятелно B1 самостоятелно B1 самостоятелно B1 самостоятелно 

Италиански   A2 основно A2 основно A1 основно A1 основно A2 основно 

Немски  А1 начално А1 начално А1 начално А1 начално А1 начално 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

  

Социални умения и компетенции Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, 
лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители, 
коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, 
уважение и стимулиране на развитието на всеки учител и ученик. 
Добри умения за работа в изключително разнообразна среда и презентационни умения на 
екипната работа в България и в чужбина по време на обучения, специализации, конференции и 
срещи с хора от всички континенти. 

  

Организационни умения и 
компетенции 

Разработване и управление на национални и европейски проекти на български и английски 
език, включително координиране на проекти за квалификация на персонал, училищно 
партньорство и обучение за възрастни по  програма “Учене през целия живот”, финансирани от 
Европейската комисия и програма „Еразъм+“ , съфинансирана от Европейски съюз, както и два 
проекта за интеграция и десегрегация на ромски деца, финасирани от Ромски Образователен 
Фонд, Унгария. 

  

Компютърни умения и 
компетенции 

Много добро владеене на Майкрософт Офис, богат опит с администраторски софтуер, облачни 
технологии, управление на уебсайт 

  

Свидетелство за управление на 
МПС 

Да 

  

Награди и отличия 2019 г. -„Директор на годината 2019“ на XIII национален конкурс на СБУ  
2017 г. - Първо място на национален конкурс на НИОД към МОН „Добър директор“ 
2011 г. – Сертификат за качество от ЦРЧР и МОН за цялостно качествено изпълнение на 
проект по програма „Учене през целия живот“ на ЕК 
2009 г. – Сертификат за качество от ЦРЧР и МОН за активно включване на родителите в 
проектните дейности по програма „Учене през целия живот“ на ЕК 
 

  

 


