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Лична информация 
 

Име  Османова, Филиз  Хасанова 

Адрес  ул.”Хан Маламир”, №24, гр.Варна., 9000, България 

Телефон  Мобилен телефон:  +359 897930956  

   

E-mail  fisi_os@abv.bg 
 

Националност  Българин 
 

Дата на раждане  29.09.1983 
 

Пол  Жена 

 

   
 

Трудов стаж  
 

Дати  От март 2010 до ноември 2010 

Заемана длъжност  Проектант 

Основни дейности и отговорности  Проектиране и техническа обработка на книги и курсови задачи 

Име и адрес на работодателя  Проф. Любен Сиврев, ул. „Герлово” №11, София, 1504, България 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Сиврев, Л. (2012), Българската промишлена архитектура, видяна през 1980-81 година - 
участие в техническото изработване на чертежи и текстове, ВСУ „Черноризец Храбър” 

Сиврев, Л. (2013), Индустриални и транспортни сгради и комплекси. Модул 1 - участие в 
техническото изработване на чертежи и текстове, ВСУ „Черноризец Храбър” 

Сиврев, Л. (2013), Индустриални и транспортни сгради и комплекси. Модул 2 - участие в 
техническото изработване на чертежи и текстове, ВСУ „Черноризец Храбър” 

Сиврев, Л. (2013), Флексибилни и енергоикономични санитарно – хигиенни звена към 
промишлените предприятия – участие в техническото изработване на чертежи и текстове, 
ВСУ „Черноризец Храбър” 

Сиврев, Л. (2014), Кухнята в промишлените предприятия и територии – участие в 
техническото изработване на чертежи и текстове, ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

От ноември 2010 до септември 2011 

Архитект 

Проектиране на конкурсни задачи 

Проф. Тодор Булев, ул. „Шандор Петьофи” №63, София, 1463, България 

2011, Идеен проект. Реконструкция и архитектурно оформяне на подлеза на НДК – София 
(проектантски екип) 

2011, Предпроектни проучвания за изграждане на бул. „Витоша”  като пешеходна зона – 
София (проектантски екип) 

 



   

 

От октомври 2011 до юли 2012 и от октомври 2012 до юли 2013 

Хоноруван асистент 

Асистиране при изготвянето на курсови задачи 

ВСУ „Черноризец Храбър”, к.к. Чайка, гр. Варна, 9007, България 

Обучение 

 

От септември 2013 до сега  

Редовен докторант 

Асистиране при изготвянето на курсови задачи 

ВСУ „Черноризец Храбър”, к.к. Чайка, гр. Варна, 9007, България 

Водене на семинарни упражнения по: 

- Индустриални и транспортни сгради и комплекси I 

- Индустриални и транспортни сгради и комплекси II 

- Жилищни сгради и комплекси I 

- Сградостроителство II 

 

 

 
Образование и обучение 

 

Дати  От септември 2013 до сега  

Наименование на придобитата 
квалификация 

 Редовен докторант 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Докторска програма "Архитектура на сградите,  конструкции, съоръжения и детайли" 

Тема: „Енергоефективни критерии за функционално и обемно – пространствено изграждане 
на индустриални предприятия” 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ  „Черноризец Храбър” - Варна 

   

Дати  От октомври 2006 до март 2010 

Наименование на придобитата 
квалификация 

 Архитект 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Архитектура на производствени сгради, Архитектура на жилищни сгради и групи, 

Сградостроителство, Устройствен проект на производствена зона, Градоустройство, 

Архитектура на хотели и ваканционни селища, Архитектура на обществени сгради 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ  „Черноризец Храбър” - Варна 

   

Дати От октомври 2002 до септември 2006 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Художник, учител по изобразително изкуство 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Рисуване, Живопис, Текстил, История на изкуството, История на костюма, Педагогика на 
изобразителното изкуство, Методика на преподаването, Психология 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ  „Черноризец Храбър” - Варна 

Дати От септември 1998 до май 2002 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Моделиер, конструктор 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Рисуване, Моделиране и конструиране на облеклото, Техническо чертане, Шевни машини и 
съоръжения, Технология на облеклото, Материалознание, Художествено оформление на 



   

 

облекло и аксесоари 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” - Русе 

 

 

Майчин език  български 
 

Други езици 

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)   Слушане Четене Комуникативни 
умения 

Вербални умения  

 

Език   Английски  C1  B2  C1  B2 

Език   Турски  B2  B2  C1  B2 

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level 
 

Социални умения и 
компетенции 

 - Отлична работа в екип 

- Лесно адаптиране в международна среда 

- Отлични комуникационни умения 

 

Организационни умения и 
компетенции  

 - Управление на екипи и проекти 

- Организаторски опит 

 
 

Компютърни умения и 
компетенции  

 - отлично владеене на AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis Studio 

- добро владеене на  Microsoft Office, Adobe Photoshop 
 

Свидетелство за управление на 
МПС 

 Категория В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.2016 


