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АВТОБИОГРАФИЯ 

 

 

1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Трите имена Весела Светославова Кръстева-Симеонова 

Място на раждане София 

Електронна поща vesela_k@abv.bg 

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

2.1. Вид и степен на завършено висше образование 

Учебно заведение 

[от дата – до дата] 

Образователно- 

квалификационна 

степен 

Специалност 

Институт по туризъм 

„Алеко Константинов” 

1992-1995година 
Бакалавър 

Организация и управление на 

хотела и ресторанта 

СУ ”св. Климент 

Охридски”; ФФ 

1996-2001година 

 

 

 

Магистър 

 

1. Психология на развититето, 

образованието и културата; 

2. Клинична и консултативна 

психология; 

 

 

Медицински Университет 

– София 

2004-2007година 

 

Специалист - Клиничен 

психолог 

Специалност „Клинична 

психология” 

 

СУ ”св. Климент 

Охридски”; ФФ 

2015 год.  

 

Докторска дисертация  
„Психология на развититето в 

детско-юношеска възраст” 

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ 

СУ „Св. Климент Охридски“; ФФ;  Катедра „Обща, експериментална и 

възрастова психология“. 

 

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

 

2001-2016 година - КДП /Клиника по Детска Психиатрия/ „св. Никола” към 

УМБАЛ „Александровска“; 

2004-2013 година – СУ „св. Климент Охридски”; Преподавател на хонорар. 

Курсове  -  „Психодиагностика”, „Психология на развитието в детството и 
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юношеството”, „Обща и възрастова психология“, „Психология на аномалното 

развитие”; 

 

Детска Психиатрична 

Клиника към УМБАЛ 

„Александровска” – гр. 

София 

 

2001-

2016год 

Клиничен 

психолог 

Диагностика, психологична 

подкрепа и специализирани 

интервеции при деца от 1-2 

год. Възраст до 18; 

Консултиране и съветване на 

родители; 

Колаборация с институции 

свързани с детското психично 

здраве и развитите – ОЗД, 

училища, детски градини, 

ДПС, домове за деца лишени 

от родителски грижи, домове 

за медико-социални грижи за 

деца; 

Участие като вещо лице или 

член в експертизи назначени 

от съда; 

Университетска 

клиника Хамбург-

Епендорф 

24.08.2003

год.-

28.11.2003

год. 

 хоспитиране 

Проект по ФАР на 

Детска Психиатрична 

Клиника към УМБАЛ 

„Александровска” – гр. 

София  

 

01.02.2008

год. -

01.01.2009

год. 

Клиничен 

психолог 

Супервизия на назначените по 

проекта психолози 
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Проект по ФАР 

„Извършване на 

социологически и 

специализирани 

проучвания и 

изследвания за оценка 

на резултатите от 

изпълнението на 

Националната 

стратегия за детето в 

изпълнение на Дейност 

3 и 4 от Проект 

„Извършване на оценка 

на изпълнението на 

Националната 

стратегия за детето” на 

ОП РЧР” 

Мес.октом

ври 2011-

Мес.февру

ари 

2012год. 

Клиничен 

психолог 

1. Консултиране по 

въпросници за деца със 

специални образователни 

потребности, деца извън 

родната семейна среда и 

полагащите грижи за тях – 

общо 9 въпросника; 

2. Провеждане на пилотни 

интервюта с деца със СОП, 

съответно до 11 и над 11 

години, и деца извън родната 

семейна среда, съответно под и 

над 11 години; Предложения за 

промени в съответните 

въпросници, ако е необходимо; 

3. Консултации по 

изработването на междинен 

доклад по резултатите от 

проучванията; 

4. Консултации по 

изработването на междинен 

доклад по резултатите от 

проучванията. 

 

Проект „Заедно за 

специалните деца“. 

Фондация „Отворено 

общество“ 10.2011г. 

– 01.2012г  

Клиничен 

психолог 

 

 

1.Консултант на медицински и 

педагогически персонал в 

детски завадения на 

територията на Столична 

община;  

2.Лектор. 

 

Проект  „Извършване 

на оценка на 

изпълнението на 

Националната 

стратегия за детето 

2008 - 2018 г.” 

2011 г.-

2012 год. 

Експерт по 

детска 

психология 

Експертна, оценъчна, 

консултантска дейност по 

извършването на 

социологически и 

специализирани проучвания и 

изследвания за оценка на 

резултатите от изпълнението 

на Националната стратегия за 

детето  в изпълнение на 

Дейност 3 и 4 от Проект 

„Извършване на оценка на 

изпълнението на Националната 

стратегия за детето”  на ОП 

РЧР” 

5. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (5 – отлично, 1 – основно) 
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Език Писмено Говоримо Диплома/Сертификат 

Немски език 5 5 

Диплома за средно 

образование от 91 Езикова 

Гимназия „Карл 

Либкнехт”-гр. София 

Руски език 5 5  

Англииски език 4 4 
Сертификати от Училища 

за чужди езици „Европа“ 

    

    

            

   

 

 


