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Повишаване на производствения капацитет и подобряване на ефективността във “ФИЛ-КО” ЕООД 

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от  „ФИЛ-КО“ ЕООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

 
ОБРАЗЕЦ 

АВТОБИОГРАФИЯ НА ЕКСПЕРТ 
 

 
 
ПОЗИЦИЯ ПО ДОГОВОРА: 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  [ЛИЧНО, БАЩИНО,ФАМИЛНО] 

Адрес  [ул., №, гр./с., пощ. код, държава ] 

Телефон   

E-mail   
 

Дата на раждане  [ ден, месец, година ] 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с 
последната. ] 

• Име и адрес на работодателя   

• Заемана длъжност   

• Основни дейности и 
отговорности 

  

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  [Добавете отделен параграф за всяко обучение, което сте завършили, като започнете 
с последния.] 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  

• Придобита образователно-
квалификационна степен  

  

•Придобита специалност   

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. 

МАЙЧИН ЕЗИК   
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ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  [Език] 

• Умения за четене  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Умения за писане  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Умения за разговор  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа в екип, комуникация с хора 
и институции, работа в  
мултикултура среда, и др. 

 [ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 
професионалната среда, на 
доброволни начала и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със 
специфично оборудване, машини и 
др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 
 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 
споменати по-горе. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

  

 
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, 
СВЪРЗАН С ПРЕДМЕТА НА 
ПОРЦЕДУРАТА 

 [Опишете опита и къде и кога е придобит] 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА,  

НАПР. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 

 
 

ДАТА:       ПОДПИС: 
         /име, фамилия/ 


