
ТРУДОВ ОПИТ

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Велимира
Стоянова

Дата на раждане: 20/02/1986 

Гражданство: българин 

Пол: Жена 

ЗА КОНТАКТИ 

Facebook: https://

www.facebook.com/ 

ул . Акад. Георги Бончев, бл. 3,

НИГГГ-БАН (комплекс на БАН,

4-км), 

1113 София, България 



velimira_asenova@abv.bg 

stoyanovavelimira@gmail.com 



(+359) 0889885934 

(+359) 023396 



http://www.niggg.bas.bg/wp-

content/uploads/2021/05/cv/

stoyanova_bg.pdf 



27/02/2017 – В ХОД – София, България 

Провеждане на научна дейност – участие в конференции, публикуване на
статии, ръководене на проекти

15/01/2016 – 26/02/2017 – София, България 

Съставяне на карти и разработване на текстове, организиране и
изпълнение на теренни изследвания, анализиране и систематизиране на
получените резултати от извършените теренни изследвания

08/12/2009 – 07/01/2016 – София, България 

Продажба на спортни стоки и обувки (маратонки), попълване на
счетоводни документи, приемане на поръчки от клиенти – щампи
(надписи и снимки на тениски, чаши и др.) и др.

Главен асистент 

Национален институт по геофизика, геодезия и география –
Българска академия на науките 

Географ 

Национален институт по геофизика, геодезия и география –
Българска академия на науките 

Продавач - консултант 

Малус – Г ЕООД 

25/03/2020 – 03/09/2020 

01/01/2012 – 15/12/2015 – ул . Акад. Георги Бончев, б,. 3, НИГГГ-БАН
(комплекс на БАН, 4-км), София, България 

01/11/2010 – 19/09/2011 – София, България 

01/11/2009 – 01/07/2011 – София, България 

Трета степен по професионална квалификация по
професия "Екскурзовод", специалност "Екскурзоводско
обслужване" 

Център за професионално обучение към ЕТ "Мишел-М-
Михаил Михайлов“ 

Доктор по професионално направление 4.4. „Науки за
Земята“специалност 01.08.01. „Физическа география и
ландшафтознание“ 

Национален институт по геофизика, геодезия и география -
Българска акдемия на науките 

Магистър по „Физическа география и ландшафтна
екология“ 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Магистър по „География и регионално развитие и
управление“ 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
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