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Европейски формат на 

автобиография  

Лични данни 

Име Цвета Ангелова Жекова 

Адрес Варна, ул. Ген. Столипин- 17-1-1 

Телефон 359 888 923353 

E-mail cvetajekova@gmail.com 

Националност Българка 

Дата на раждане 06/11/1973 

Семеен статус Омъжена, с две деца. 

Дати (от – до) Октомври 2012 – до сега 

Заемана длъжност Гост преподавател 

Основни дейности и отговорности Изнася лекции и упражнения по дисциплините  "Индустриални и 
транспортни сгради и комплекси", „Съвременни методи за проектиране – 

Revit Architecture“, „Енергосъобразно проектиране“ и 

„Сградостроителство“; 

Подготвя материали и практически задания за студентите; 

Оказва методическа помощ на студентите при подготовката на проектите 

им; Провежда изпит за оценка на придобитите знанията и умения; 

Участва в научния и социалния живот на университета: 

- учредител на „Студентска трудова заетост“; 

- участник в подготовката на доклада за Акредитация на спец. Архитектура; 

- куратор на изложбата „Опазване на културното наследство“ – май 2015; 

- участник в КСК 2015 в IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ - Варна; 

- координатор на студентските конкурси „Интерарх 2015“, „Академия Градът 

2015“ и др. 
Име и адрес на работодателя ВСУ „Черноризец Храбър“ - Варна 

http://www.vfu.bg/ 

 Сфера на работа Научна и преподавателска дейност/Архитектура 

Дати (от – до) Септември 2013 – Декември 2013 

Заемана длъжност Архитект 

Основни дейности и отговорности Подготвя строителната документация за изготвяне на техническите паспорти на 

жилищни и обществени сгради; 

Оформя доклади от обследванията към техническите паспорти; 

Изготвя доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти на 

сгради и съоръжения.  

Проекти Технически паспорти на жилищни и обществени сгради на територията на 

Община Аксаково; 

Проект за реконструкция и надстрояване на ОУ „Св. Климент Охридски“-Варна 

http://www.vfu.bg/
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Име и адрес на работодателя СС Консулт -ЕООД  

http://ss-consult.com/ 

Вид на дейността/ 

 Сфера на работа 

Проектантска и надзорна дейност/ Архитектура 

 

Дати (от – до) Май 2012 – Октомври 2012 

Заемана длъжност Архитект 

Основни дейности и отговорности Подготвя идейни проекти в сферата на устройственото планиране при 

разработването на енергийни проекти от ВЕИ; 

Изготвя географски и кадастрални справки при анализи на техническата 

инфраструктура; 

Подпомага подготовката на разрешителната документация. 

Проекти Ветроенергиен пак „Мировци“, с инсталирана мощност 207 MW 

Ветроенергиен пак „Крушари“, с инсталирана мощност 135 MW 

Вятърен и фотоволтаичен парк „Беджене“, с инсталирана мощност 12 MW 

Вид на дейността/ 

 Сфера на работа  

Проектантска дейност/ Възобновяеми енергийни източници 

Име и адрес на работодателя ИЕСБГ - ООД  

http://www.iesbg.com/en/ 

Дати (от – до) Април 2011 – Април 2012 

Заемана длъжност Експерт Бизнес развитие  

Основни дейности и отговорности Изготвя оценки и анализи на ресурсния потенциал на терена и възможните 

приложения на ВЕИ технологиите; 

Подготвя концептуални схеми и планове на сградни фотоволтаични инсталации; 

Моделира баланса между разхода на енергия на сградата и прихода от ВЕИ 

инсталациите; 

Разработва доклади за прединвестиционните проучвания на обектите. 

Проекти Доклад за прединвестиционно проучване за прилагане на технологии от ВЕИ в 

складова база в гр. Каварна  

Проект за покривна фотоволтаична инсталация на еднофамилна жилищна 

сграда в с. Кичево 

Обследване за енергийна ефективност на частен апартамент в гр. Варна  

Име и адрес на работодателя ИЕСБГ - ООД  

http://www.iesbg.com/en/ 

Вид на дейността/ 

 Сфера на работа 

Изследователска и проучвателна дейност/ Възобновяеми енергийни източници 

Дати (от – до) Януари 2000 – Август 2007 

Заемана длъжност Мениджър продажби 

Основни дейности и отговорности Създава и поддържа национална търговска дистрибуторска система; 

Отговаря за предложения, договори и др. документация, свързана с клиентите; 

Организира реализацията на различни маркетингови стратегии (рекламни 

кампании, специални събития и др.); 

Изготвя и въвежда стратегии за продажби. 

Име и адрес на работодателя http://www.megacomers.com/ 

Вид на дейността/ 

 Сфера на работа 

Управленска дейност/ Текстилно производство  

Образование  

Дати (от – до) Август 2013 – Април 2015 

http://ss-consult.com/
http://www.iesbg.com/en/
http://www.iesbg.com/en/
http://www.megacomers.com/
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Придобита квалификация Доктор 

Основни предмети Устойчива архитектура на интермодални пътнически комплекси 

Име на образователната 

организация 

ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна http://vfu.bg/en/) 

Ниво по националната 

класификация 

Доктор по архитектура  

Дати (от – до) 2007 - 2012 

Придобита квалификация Архитект   

Основни предмети Геодезия, Строителни материали, История на архитектурата, Градоустройство, 

Математика, Механика, Конструкции, Реставрация, Интериорен дизайн, 

Проектиране на търговски, промишлени, обществени, ваканционни и жилищни 

сгради и комплекс, Иновационно проектиране и енергоефективни решения. 

Име на образователната 

организация 

ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна http://vfu.bg/en/) 

Ниво по националната 

класификация 

Магистър по архитектура 

Дати (от – до) 1993 - 1997 

Придобита квалификация Икономист  

Основни предмети Математика, Математическо моделиране, Статистика, Организация и 

управление на търговията, Маркетинг, Стокознание и др.  

Име на образователната 

организация 
Икономически Университет – Варна (http://www.ue-varna.bg/en/index.php) 

Ниво по националната 

класификация 

Магистър по търговия 

Дати (от – до) 1988 – 1993 

Придобита квалификация Диплома за средно образование  

Основни предмети Първи език : Испански 

Втори език: Английски                 

Трети език: Руски 

Други: Математика, Физика, Химия, Биология, География, Литература и др.  

Име на образователната 

организация 

IV Езикова Гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ – Варна  
http://www.4egvarna.com/en/index.php) 

Ниво по националната 

класификация 

Средно образование 

Лични умения и компетенции  

Майчин език  Български 

Други езици  Разбиране Разговор Писане 

European level (*)  Listening Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

Language - English  
B2 5.5 by IELTS B2 6 by IELTS B1 4.5 by IELTS B1 4.5 by IELTS 

B2 / 6 By 

IELTS 

Language - Spanish  
B1  

Independent 
user  

B2 
Independent 
user 

B1 
Independent 
user 

B1 
Independent 
user 

B2 
Independent 

user 

http://vfu.bg/en/
http://vfu.bg/en/
http://www.ue-varna.bg/en/index.php
http://www.4egvarna.com/en/index.php
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Language - Russian  
B1  

Independent 

user 
B1 

Independent 

user 
B1 

Independent 

user 
B1 

Independent 

user 
A2 Basic user 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

Технически умения и 

компетенции  

Базови познания за работа с ArchiCAD 11 and 3DStudio Max, придобити от 

курсове за допълнителна квалификация 

Компютърни умения и 

компетенции 

 

Проектиране и дизайн - Revit Architecture 2014 и Auto CAD 2014 

3D моделиране и визуализация - Revit Architecture 2014 

Географски анализи - ArcGIS 10.0, Google Earth 

Кадастрални анализи и справки – CADIS 6.0 

Оценка на топлинните печалби и загуби -  PHPP (Passive house planning package) 

Моделиране на фотоволтаични инсталации - PVSol Expert 4.0 

Анализ на устойчивото планиране - Green Building Studio, Ecotect Analysis 2010  

Офис инструменти: Help maker, Ms Office (Word, Excel, Power Point) 

Допълнителни квалификации 

и сертификати 

Autodesk expert – BPAC v 1.0  (Building Performance Analysis Certificate) 

Сертификат по нормативи, основни положения и практически указания по 

приложението на Наредба за управление на отпадъците 

LEED 201: Core concept and strategies 

LEED BD+C 251: Understanding building design and construction LEED rating 

systems  

Train Wind-Професионално обучение в сектора на ветровата енергетика 

Състезания и конкурси 

 

05/2012  Международна изложба – Интерарх 2012 

04/2010  Конкурс ISOVER Multicomfort house 2010 

07/2009  Международен архитектурен уъркшоп LAND SO BUILT  

05/2009  Ландшафтен конкурс Балчик 2009 

Участия в проекти 

 

02/2015 Лектор на семинар с тема „Нови подходи в инвестиционния процес и 

задълженията на Общината като участник” 

05/2014 Подготовка на документацията по програма Erasmus +, Проект: Spatial 

Planning for food, climate and coasts, съвместно с доц. д-р арх. арх. Росен Савов 

04/2011 -10/2011 Създаване на алгоритъм за оценка на енергийната 

ефективност на сгради 

Публикации  Жекова, Ц. (2015), Тенденции при проектирането на интермодални 

пътнически терминали, Сборник с доклади от Международна научна 

конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения 

DCB2015” 28.05.- 30.05..2015, ВСУ „Черноризец Храбър“ стр.219 - 

228, ISSN 2367-7252 

 Жекова, Ц. (2014), Интермодален пътнически терминал – Варна като 

регионален транспортен възел, Сборник с доклади от Международна 

научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и 

съоръжения DCB2014” 11.09.-13.09.2014, ВСУ „Черноризец Храбър“ 

стр.798-805, ISBN: 978-954-322-310-7 

 Жекова, Ц. (2014), Териториално планиране на интермодални 

пътнически комплекси,  Сборник с доклади от XIV Международна научна 

конференция ВСУ‘2014, УИ на ВСУ „Любен Каравелов“ – София, том III, 

стр.37-42, ISSN:1314-071X. (рецензирани от Комисия ) 

 Жекова, Ц. (2013), Устойчиво развитие на пътническите транспортни 

комплекси, Сборник с доклади от VI Международна научна 

конференция: „Архитектура, строителство - съвременност“, УИ на ВСУ 

„Черноризец Храбър“, стр. 126-133,  ISSN 1314-3816. 

Членства Autodesk Expert Network 

Камара на архитектите в България 

Съюз на архитектите в България 

Хоби и спорт Тенис на корт, Ски, Плуване 

Шофьорска книжка Категория B  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en

