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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Славейко Милков Белчев 
[Всички полета не са задължителни. Премахнете всяко празно поле.] 

  

България гр. Раковски 4150 ул. Симеон I –ви № 55 в  кв. Ген. Николаево                  Държава, 
град, пощенски код, улица/квартал, номер, вход  
 Телефон     Мобилен телефон      0887573659  

 E-mail  slaveiko.belchev@abv.bg 

Уеб-сайт   

Социална мрежа/чат Потребителско име   

Пол ;мъжки | Дата на раждане 14.04.1966г. | Националност  българин  
 

 
ТРУДОВ СТАЖ 

[Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната.]  

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

[Добавете отделен параграф за всеки курс на обучение, който сте завършили, като започнете с последния.] 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ  

[Премахнете всички празни полета.] 

 

 

 

ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ 
КАНДИДАТСТВА 

ПРОФИЛ 
ПРЕДПОЧИТАНА ДЛЪЖНОСТ 

ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОЕТО СЕ 
КАНДИДАТСТВА 

 Общински съветник 

Въведете дати (от - до) ветеринарен лекар с 19 г. Трудов стаж от 1997 до 2015г. 
Въведете името и местоположението на работодателя (ако е приложимо - пълен адрес и уеб-
сайт)  

▪ Въведете основни дейности и отговорности - часно практикуваш ветеринарен. лекар 

Вид на дейността или сферата на работа  -   вет. медицина  

Въведете дати (от - до) Въведете придобита квалификация-  магистър вет. лекар Въведете ниво от 
ЕКР, ако е 

приложимо

Въведете име на образователната или обучителната институция и нейното местоположение 
(ако е приложимо - държава)  Тракийски университет  гр .  Стара Загора    България 

▪ Въведете списък с основните предмети или придобити професионални умения 

Майчин език Въведете майчин език -български 
 

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на 
владеене 
Обща европейска езикова рамка 

Комуникационни умения Опишете Вашите комуникационни умения.   
▪ добри комуникационни умения, придобити по време на работата ми като вет. лекар 

Организационни / управленски 
умения 

Опишете Вашите организационни умения.  Мога да работя в екип,  управител съм на фирма. 
 

Професионални компетенции Опишете Вашите професионални умения, които не са описани по-горе. Посочете в какъв 
контекст са придобити, напр.:  
▪ добра работа в процеси по контролиране на качеството (в момента съм отговорен/на за 

качество на одита) 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Дигитални компетенции Опишете Вашите компютърни умения. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:  
▪ добра работа с инструментите на Microsoft Office™ 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Въведете категория, напр.:  
▪ B 

 

 


