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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЦВЕТЕЛИНА НАЙДЕНОВА ЦЕНОВА-КОСТАДИНОВА 

  

гр. Враца, жк.Дъбника № 123, вх. В, ап. 40 

092/991929     0898958073 

cveti_nc@abv.bg 

 

Пол жена | Дата на раждане | Националност България  

 
 

ТРУДОВ СТАЖ   

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ   

 

             2016 - 2018 

 

12.09.2016 – до настоящия 
момент 

 

                 

 01.09.2002 г. – 11.09.2016 

Хоноруван преподавател във ВТУ, филиал Враца 

 

Старши учител по география и икономика 

Средно училище „Христо Ботев“, гр.Враца 

Обществени науки и граждансо образование 

 

Старши учител по география и икономика 

Eзикова гимназия “Йоан Екзарх“, гр. Враца 

Обществени науки и гражданско образование 

15.09.1999 г. – 06.2000 г. Учител по география и икономика  
 ПМГ ”Акад. Иван Ценов”, гр.Враца 
 Обществени науки и гражданско образование  

2015-2017 
юли 2015 г 

 
 
 

 Докторантура в самостоятелна форма към ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 
 Специализирано обучение по карстология към НИГГГ, БАН и ЮНЕСКО 

 

 

От 1993 г до 1998 г  Физическа география, Климатология и Хидрология 
 магистър 

 

 Софийски Университет ”Св. Климент Охридски” 

 Геолого-географски факултет 

 Специалност География 

▪ Втора Професионалноквалификационна степен, ДУИУ, СУ „Св.Климент Охридски“, София 

От 1990 г до 1993 г. Средно образование  

СОУ „Христо Ботев“ – гр.Враца 

Майчин език български 

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно устно 

изложение   

Английски език Добро  Добро Добро Добро Добро 

    В2 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

Комуникационни умения и 
компетенции 

▪ Комуникационни умения и компетентности за работа като учител. Работа в интеркултурна 
среда. 

Организационни умения и 
компетенции 

▪ Организиране на обществени събития: провеждане на състезания по ориентиране за ученици, 
географски консултации, училищни викторини и състезания. 

Професионални умения и 
компетенции 

 Ръководител на Клуб по интереси „Пътешественик“, Работа с талантливи ученици – 
подготовка за олимпиади  

Компютърни умения и 
компетенции 

▪ Работа с Microsoft office (Word, Excel, Power point), Internet   

Други умения и компетенции ▪ Народни танци в самодеен танцов състав „Черга“, Враца 

Свидетелство за управление на 
МПС 

 Няма 

Публикации 

 
1.„Characteristics of extremely low flow in Nishava river basin”, Сборник от седма международна научна 

конференция “Сигурност в епохата на глобалните проблеми“. София, 2011 

2.Водните количества в поречие Арчар през втората половина на ХХ век – лимитиращ фактор за 

речните екосистеми“, Сборник от международен симпозиум „Екология – Устойчиво развитие“. Враца, 

2012 

3.   „Характеристики на хидроложката суша в поречие Огоста“ – Год. на СУ „Св. Климент   Охридски“, 

ГГФ, книга 2 – география, т.105, 2013 

4.  „Климатът - неизвестен и загадъчен“ – доклад от четвърта международна конференция – 

„Географско образование“ Шумен, 2015 

5.   „Карста в образованието – споделяне на опит“ – доклад от международна конференция    „Карст под 

защита – дар за поколенията“, БАН, София, 2015 

6. „Използване на интегрални функции за установяване на фази и цикли в колебанията на  
оттока на реките Вит, Осъм и Янтра“ – доклад от единадесета научна  конференция 
„България, българите и Европа – мит, история съвремие“, Велико Търново, 2016.         

7.„Колебанията на оттока – дискретни и реални“ – доклад от пета международна конференция 

„Географски науки и образование“, Шумен, 2016. 

8.“Екстремно нисък отток в поречията но Тополовец и Войнишка“, доклад от шеста 

международна конференция „Географски науки и образование“, Шумен, 2017. 

9. Учебник по география и икономика за 5 клас, Изд. „Архимед“ , съавтор.   

10. Учебник по география и икономика за 6 клас, Изд. „Архимед“ , съавтор 

11. Учебна тетрадка по география за 5 клас, Изд. „Архимед“ , съавтор 

12. Учебна тетрадка по география за 6 клас, Изд. „Архимед“ , съавтор 
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ПРИЛОЖЕНИЯ   

 
 

Проекти 

 

1. Участие в проект „УСПЕХ“ на МОН, 2011 - 2015 

2. Участие в проект „Училището – зона за филантропия“, към НАРД, 2015 – 2016 

3.    Международен проект по карстология към НИГГГ на БАН и ЮНЕСКО, 2016 

4.    Проект „Твоят час“ на МОН, 2016-2018 

5.   Проект „ Модул 1 „Осигуряване на обучението на талантливи  ученици  

за участие в ученически олимпиади” 

   6. Проект PROKARSTERRA към ИГГГ на БАН 

 

Конференции 

 

1. Седма международна научна конференция “Сигурност в епохата на глобалните 
проблеми“. София, 2011  
2. Международна конференция – „Географски науки и образование“, Шумен, 2015 

3. Международна конференция „Карст под защита – дар за поколенията“ към НИГГГ на 
БАН и ЮНЕСКО, София, 2015 
4. Единадесета конференция „България, българите и Европа – мит, история и съвремие“ 
към ИФ на ВТУ, Велико Търново, 2016 
5. Пета международна конференция „Географски науки и образование“,Шумен, 2016  
6. Шеста международна конференция „Географски науки и образование“,Шумен, 2017 

Семинари Международен семинар „Екология – Устойчиво развитие“. Враца, 2012 

Членства Член на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти 

 


