
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име ВАЛЕНТИН РУМЕНОВ БЕЛОВСКИ

Адрес ГР. СМОЛЯН, УЛ. „ДЕСПОТ СЛАВ” № 36
Телефон 0886 56 51 26; 0897 50 39 80; 0879 68 86 84

Факс 0301 6 86 61
E-mail valbelovski@yahoo.com

Националност България

Дата на раждане 05.09.1981 Г.

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) От 01.04.2005 г. 
Пътностроителна изпитвателна лаборатория „ВИАЛАБ” при „Виастройинженеринг” ООД, 
гр. Смолян

• Име и адрес на работодателя „Виастройинженеринг” ООД, гр. Смолян, бул. „България” № 85
• Вид на дейността или сферата на 

работа
Строителство, Управление на качеството

• Заемана длъжност Заместник ръководител, лабораторен инженер и отговорник по качеството; 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 ПИЛ 
„ВИАЛАБ”; осъществява контрол по качеството на инертни материали, бетон, бетонови 
смеси, битум, асфалтови смеси, почви строителни и др...

• Дати (от-до) От 19.03.2010 г. 

• Име и адрес на работодателя Съюз на строителните лабораторни специалисти в България (ССЛСБ)
• Вид на дейността или сферата на 

работа
Строителство, Управление на качеството

• Заемана длъжност Организационен секретар 
• Основни дейности и отговорности Организира и координира работата и изпълнението на решенията на и Управителния 

съвет; Следи за организационния живот на ССЛСБ и поддържа пряка връзка с 
териториалните поделения и членовете; Съхранява документацията на ССЛСБ и води 
деловодството му; Изпълнява задачи, възложени му от Председателя и Зам. 
Председателите, свързани с изпълнението на техните функции; участва в работата на УС  
със съвещателен глас.

• Дати (от-до) От 05.2011 г. 

• Име и адрес на работодателя Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация
• Вид на дейността или сферата на 

работа
Акредитация

• Заемана длъжност Външен технически оценител
• Основни дейности и отговорности Одитиране на строителни и химически лаборатории съгласно изискванията на стандарт 

БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и на процедура BAS QR 2 на ИА БСА.

Автобиография
[ Беловски, Валентин ]

1 стр. от 8



     От  11.2008 г. до 11.2009 г. (на граждански договор)

      Езикова школа „БУСМО”
      Образование
      
      
     Преподавател по английски език

    
        От 02.2005 г. до 04.2005 г.

         „Либра” ЕАД, гр. София

        Фармация

        Манипулант

        От 2002 г. до 2004 г. (на граждански договор)

         Химикотехнологичен и металургичен университет, град София

        Социално-битова

        Член на настанителната комисия и на комисията по социално-битовите 
                                                                          въпроси на учащите
                                 

        От   07.1997 г. до 10.2000 г. 

        Радио „Родопа”, град Смолян
      
        Електронни медии

         Радиоводещ
     

        От  12.1996 г. до 05.1997 г. 

        Радио „Чан”, град Смолян
      
        Електронни медии

         Радиоводещ

• Дати (от-до) От 2000 г. до 2004 г.
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• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на 
работа

• Заемана длъжност

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на 
работа

• Заемана длъжност

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на 
работа

• Заемана длъжност

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на 
работа

• Заемана длъжност

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на 
работа

• Заемана длъжност

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ



• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Химикотехнологичен и металургичен университет, град София; Факултет по химично и 
системно инженерство; Катедра „Стопанско управление”

• Специалност Индустриален мениджмънт
• Наименование на придобитата 

квалификация
Инженер-химик-мениджър

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо)

Бакалавър

• Дати (от-до) От 2001 г. до 2005 г.
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация
Химикотехнологичен и металургичен университет, град София; Факултет по химично и 
системно инженерство; Катедра „Биотехнологии”

• Специалност Биотехнологии
• Наименование на придобитата 

квалификация
Прекъснато обучение в последния семестър по специалността „Биотехнологии” с 
квалификационна степен бакалавър и квалификация инженер-биотехнолог. Налице е 
уверение № 582 /20.04.2005 г.

• Дати (от-до) От 1995 г. до 2000 г.
• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация
Природоматематическа гимназия „Васил Левски”- град Смолян

• Профил Биология с английски език

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

Английски                                   Френски                                       Руски
• Четене Отлично                                        Средно                                         Средно     
• Писане Отлично                                        Средно                                         Средно    

• Разговор Отлично                                        Средно                                         Средно    

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, 
отстраняване на причините и съотвеното налагане на коригиращи действия. Работата ми 
в Настанителната комисия при ХТМУ – гр. София, Студентски съвет и особено в Радиото, 
този непрекъснат сблъсък с разни хора и интереси на практика обогатиха моите 
комуникативни способности, развиха в мен дипломатичния подход и ценното умение за 
работа с хора и най-вече работа в колектив. Усвоявам бързо нови работни дейности и 
лесно се адаптирам към промени в условията на труд. За мен е необходимост да 
развивам и обогатявам уменията си, обичам да работя в екип с много хора. Имам 
готовност и желание за интензивен, продължителен и напрегнат работен ден. Изпитвам 
удовлетворение от добре свършената работа, проявявам перфекционизъм по отношение 
на възложените задачи

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.

ОРГАНИЗИРАНОСТ, КОМУНИКАТИВНОСТ, УМЕНИЕ ЗА РАБОТА В ЕКИП, ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, 
ПРЕЦИЗНОСТ, ГОТОВНОСТ ЗА ИНТЕНЗИВНА РАБОТА И ПОСТОЯННО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И РАБОТА С КОМПЮТЪР. РАБОТА С ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ. РАБОТА С ТЕХНИЧЕСКА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И СТАНДАРТИ.
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КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично  

оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и  
др.

В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ГОДИНИ - АКТЬОР В ОПЕРЕТНА ТРУПА КЪМ ЧИТАЛИЩЕ „КИРИЛ МАДЖАРОВ” В ГРАД 
СМОЛЯН И ТАНЦЬОР ПО СЪСТЕЗАТЕЛНИ ТАНЦИ.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА МПС

Категории „В” и „М”

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ И 
КВАЛИФИКАЦИИ

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

„Централна лаборатория по пътища и мостове” при изпълнителна агенция „Пътища”

• Застъпени професионални 
умения

Курс за повишаване на квалификацията за окачествяване на пътно-строителни и 
ремонтни работи и осигуряване на качествен лабораторен контрол.

• Сертификационни документи Свидетелство № 2 / 27.06.2005 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

Съюз на метролозите в България и сдружение „Клуб 9000”

• Застъпени професионални 
умения

Система за управление на качеството в лаборатория и 
технически изисквания към изпитванията и калибрирането -
(БДС EN ISO/IEC 17025:2001)

• Сертификационни документи Сертификат № QMS-05-269/28.09.2005 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

Сдружение „Клуб 9000” и Съюз на специалистите по качество в България (ССКБ)

• Застъпени професионални 
умения

Практически указания за прилагане на БДС EN ISO/IEC 
17025:2006 в дейността на лабораториите за изпитване и 
калибриране. Вътрешни одитори  в лаборатории (БДС EN 
ISO/IEC 19011:2004) 

• Сертификационни документи Сертификат № SQL 05/12.09.2006 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

European centre for education and training (Member of Internatinal Certificate Conference – 
Europe)

• Застъпени професионални 
умения

Certificate of achievement  (Adults 3 level of English with grade A)

• Сертификационни документи Document № 15729 / 25 June 2007

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД

• Застъпени професионални 
умения

Практическо прилагане на европейските стандарти в гражданското и пътното 
строителство”
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• Сертификационни документи Удостоверение

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

University of Cambridge (ESOL Examinations)

• Застъпени професионални 
умения

First certificate in English (FCE);     Certificate in Advanced English (CAE)

• Сертификационни документи Certificate number 0021059578 / June 2008; Certificate number 0032282154 / 23.08. 2011

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

„Централна лаборатория по пътища и мостове” при изпълнителна агенция „Пътища”

• Застъпени професионални 
умения

Курс за повишаване на квалификацията за окачествяване на пътно-строителни и 
ремонтни работи и материали и осигуряване на качествен лабораторен контрол.

• Сертификационни документи Свидетелство № 027 / 07.11.2008 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

Инж, Живко Матанов

• Застъпени професионални 
умения

Подготовка, взема не и редуциране на лабораторни проби

• Сертификационни документи Протокол от обучение № 1 / 21.11.2008 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

„Централна лаборатория по пътища и мостове” при изпълнителна агенция „Пътища”

• Застъпени професионални 
умения

Евронормите в пътното строителство и повишаване качеството на пътното строителство

• Сертификационни документи Свидетелство № 111 / 16.12.2008 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

Съюз на метролозите в България и сдружение „Клуб 9000”

• Застъпени професионални 
умения

Отговорник по качеството и вътрешен одитор в лаборатории съгласно БДС EN ISO/IEC 
17025:2006 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и 
калибриране” и БДС EN ISO 19011:2004 „Указания за одит на системи за управление на 
качеството и/или за управление на околната среда”

• Сертификационни документи Сертификат № 209 / 20.05.2009 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

Съюз на строителните лабораторни специалисти в България
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• Застъпени професионални 
умения

Хармонизираните стандарти и националнитте приложения към тях. Участие на 
лабораториите за изпитване в процеса на оценка на съответствието на строителните 
продукти. Добавъчни материали за бетон, бетонни смеси и втвърден бетон – 
пробовземане и изпитване.

• Сертификационни документи Сертификат № 056-SSLSB-10 / 10.12.2010 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация и LGS Standards

• Застъпени професионални 
умения

Междулабораторни сравнения/изпитвания за пригодност

• Сертификационни документи Сертификат от  11 ноември 2010 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

Съюз на строителните лабораторни специалисти в България

• Застъпени професионални 
умения

РЕГЛАМЕНТ № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 9 МАРТ 2011 
ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО НА 
ПАЗАРА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.НАЦИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 
13043, БДС EN 13242, БДС EN 13808, БДС EN 13240.ОЦЕНКА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА 
НА ИЗМЕРВАНИЯТА ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ СКАЛНИ 
МАТЕРИАЛИ ЗА АСФАЛТОВИ СМЕСИ. ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ.

• Сертификационни документи Сертификат № 042-SSLSB-11 / 16.12.2011 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

„Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД; Бизнес школа ЦИЕС

• Застъпени професионални 
умения

БДС EN ISO 19011:2011 – Указания за извършване на одит на системи за управление. 
БДС EN ISO/IEC 17025:2006 „Общи изисквания относно компетентността на 
лабораториите за изпитване и калибриране”

• Сертификационни документи Сертификат № IA-12-200 / 25.04.2012 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

Български институт за стандартизация

• Застъпени професионални 
умения

„Новият регламент за строителни продукти и стандартите от приложното поле на 
регламента”

• Сертификационни документи Удостоверение № 0235 / 16.11.2012 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

Съюз на строителните лабораторни специалисти в България

• Застъпени професионални 
умения

„КОНКРЕТНИ АСПЕКТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ИА БСА КЪМ 
АКРЕДИТИРАНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ. НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2012 Г. НА 
ХАРМОНИЗИРАНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ (БДС EN 13242) И БИТУМНИ 
СМЕСИ (БДС EN 13043). НОВОТО В ИЗДАНИЯ 2011 Г. -2012 Г. НА СЕРИИТЕ СТАНДАРТИ БДС 
EN 933 И БДС EN 12697. ПРОБЛЕМИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА 
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ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ, (БДС EN И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ), ЗА 
МИНИМАЛНА ЧЕСТОТА НА ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ. 
ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ). 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.”

• Сертификационни документи Сертификат № 060-SSLSB-12 / 30.11.2012 г.

• Име или вида на обучаващата 
или образователната организация

Българо-германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт - 
Габрово

• Застъпени професионални 
умения

Оценяване на съответствието – Общи изисквания за изпитванията за пригодност в съответствие с 
БДС EN ISO/IEC 17043:2010

• Сертификационни документи Сертификат №CA-GRPT/0140-2013/002 from 31.05.2013 г.

• Допълнителна информация Не съм осъждан.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ;
2. ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ;
3. Уверение № 582 /20.04.2005 г.;
4. Свидетелство № 2 / 27.06.2005 г.;
5. Сертификат № QMS-05-269/28.09.2005 г.;
6. Сертификат № SQL 05/12.09.2006 г.;
7. Document № 15729 / 25 June 2007;
8. Удостоверение от ЦИЕС;
9. Certificate number 0021059578 / June 2008;
10. Certificate number 0032282154 / 23.08. 2011;
11. Свидетелство № 027 / 07.11.2008 г.;
12. Протокол от обучение № 1 / 21.11.2008 г.;
13. Свидетелство № 111 / 16.12.2008 г.;
14. Сертификат № 209 / 20.05.2009 г.;
15. Сертификат № 056-SSLSB-10 / 10.12.2010 г.
16. Сертификат от  11 ноември 2010 г.
17. Сертификат № 042-SSLSB-11 / 16.12.2011 г.
18. Сертификат № IA-12-200 / 25.04.2012 г.
19. Удостоверение № 0235 / 16.11.2012 г.
20. Сертификат № 060-SSLSB-12 / 30.11.2012 г.
21. Сертификат №CA-GRPT/0140-2013/002 from 31.05.2013 г.
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