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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ВИКТОРИЯ ПЕЕВА ИВАНОВА 
Адрес  ГР. БОТЕВГРАД, Ж.К. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ БЛ.6, ВХ. А, ЕТ.3, АП.6 

Телефон  0884 84 36 15 
Факс  - 

E-mail  раtstroi_pil@dbv,bg 

 
Националност  България 

 

Дата на раждане  30.04.1970 
 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  От 02.2013 до момента 
Пътна строителна лаборатория при „Пътна компания“ ЕАД 

• Име и адрес на работодателя  “Пътна компания“ ЕАД гр. София, ул. „Странджа“ №4 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Строителство, Управление на качеството 

• Заемана длъжност  Ръководител лаборатория 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Организира, планира, ръководи и извършва дейности в областта на пътното 
строителство и строителството; изгражда, внедрява и поддържа система за 
управление в лабораторията ; осъществява контрол по качеството на инертни 
материали, бетон, бетонови смеси, битум, асфалтови смеси, почви строителни и 
др.. Отговаря за метрологичното и нормативно осигуряване на лабораторията. 
 

• Дати (от-до)  От 12.2004 до 02.2013 
Пътна Изпитвателна лаборатория при „Пътстрой-92“ АД 

• Име и адрес на работодателя  “Пътстрой-92“ АД гр. София, бул. „Арсеналски“ №111 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Строителство, Управление на качеството 

• Заемана длъжност  Ръководител лаборатория, Вътрешен одитор 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Организира, планира, ръководи и извършва дейности в областта на пътното 
строителство и строителството; изгражда, внедрява и поддържа система за 
управление в лабораторията ; осъществява контрол по качеството на инертни 
материали, бетон, бетонови смеси, битум, асфалтови смеси, почви строителни и 
др.. Отговаря за метрологичното и нормативно осигуряване на лабораторията. 
 

• Дати (от-до)  От 06.1997 до 12.2004 
Пътна Изпитвателна лаборатория при „Пътстрой-92“ АД 

• Име и адрес на работодателя  “Пътстрой-92“ АД гр. София, бул. „Арсеналски“ №111 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Строителство, Управление на качеството 

• Заемана длъжност  Главен лаборант и отговорник по качеството в лабораторията,. 
• Основни дейности и 

отговорности 
 Организира, планира, ръководи и извършва дейности в областта на пътното 

строителство и строителството; изгражда, внедрява и поддържа система за 
управление в лабораторията ; осъществява контрол по качеството на инертни 
материали, бетон, бетонови смеси, битум, асфалтови смеси, почви строителни. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  От 1992 до 1997 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Химикотехнологичен и металургичен университет, град София ; Факултет Органична 
технология и инженерна химия 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалност: Химични технологии 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Инженер - химик 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър  
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ. 
 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  РУСКИ 
• Четене   добро 
• Писане  добро 

• Разговор  добро 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Съвместно съжителство с други 
хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  
екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 ОВЛАДЯХ И УМЕЛО ПРИЛАГАМ АНАЛИТИЧНИЯ ПОДХОД ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Координация,  управление и 

адмистрация на хора, проекти и 
бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 КОМУНИКАТИВНОСТ, УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП, ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В 
РАБОТАТА. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини 

 РАБОТА С КОМПЮТЪР. РАБОТА С ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И СТАНДАРТИ. 

 
АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ГОДИНИ – УЧАСТИЕ В АКТЬОРСКА ТРУПА КЪМ ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 
В ГР. БОТЕВГРАД. 

 
 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 Категории „В” и „М“ 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  НЕ СЪМ ОСЪЖДАНА 

 
 
 
 


