
 

 

 

 

   

Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  [ ДАНЕВ,АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИР ] 

Адрес  ул. „Страхил Войвода” № 14, Партер, гр. Варна, Община Варна, Област Варна, 
п.к. 9000, България („Данев” Адвокатска кантора) 

Телефон  052 644 005; 0878 433 614 

Факс  052 644 005 

E-mail  v.danev@ue-varna.bg  

 

Националност  българска 
 

Дата на раждане  [ 13.01.1978г.] 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2006г. – до сега  

 

  

• Име и адрес на работодателя  Упражняващ свободна професия - адвокат 

 

 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Юридически услуги  

• Заемана длъжност  адвокат вписан в Адвокатска колегия – Силистра  

 

 

• Основни дейности и отговорности  Трудово право, Облигационно право, Вещно право, Семейно право, Търговско 
право, Административно право 

 

 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1999 г. – 2006 г.  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Юридически дисциплини 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Специалност „Право”, професионална квалификация „Юрист” 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Магистър по Право 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 



 

 

 

 

 

СРЕДНО-СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1993г. – 1997г. 

 Бизнес Банк училище – гр. Варна  

Икономически дисциплини 

Мениджър 

 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
                               

1985г. – 1993г. 

VIII СОУ „Александър Сергеевич Пушкин” - 
Варна 

Руски език 
 

       
 

 

МАЙЧИН ЕЗИК 

  

Български език 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  [Руски език] [Език] 

• Четене  [отлично] [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Писане 

• Разговор 

 [мн.добро] 

[отлично] 

 

[Определете нива: отлично, добро, основно] 

  [Английски език] [Определете нива: отлично, добро, основно] 

  [добро]  

  [добро]  

  [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. 

 [ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

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. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

Координация,  управление , работа в екип. 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 
удостоверени с официален документ 

или диплома. 



 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със специфично 
оборудване, машини и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

Работа с текстови файлове; таблици, използване на интернет.  

 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Музикални, писмени, дизайнерски и 
др. 

  

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Компетенции, които не са споменати 
по-горе. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 



 

 

 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 Притежава се категория „В, М”.  
 
 
 

2005г., Автор на предложение за законодателна промяна в осигурителноправната 
уредба по отношение на семействата, очакващи и отглеждащи повече от едно 
дете от едно раждане.  

 

2005г.,  Автор на предложение за законодателна промяна в трудовоправната 
уредба.  

 

2012-2014г.,  Автор на предложения за законодателна промяна в сферата на 
гражданското и търговско право.  

 

2016г., Гост - лектор в Икономически университет – Варна, практическа тема 
„Обществените поръчки”. 

 

2017г., Гост - лектор в Икономически университет – Варна, практическа тема 
„Обществените поръчки”. 

 
2017г., Съавтор на доклад „Прекратяване на безсрочен трудов договор – 
проблематика, перспективи и тенденции в условията на съвременна пазарна 
икономика”, при участие на кръгла маса на тема „Ролята на правото в 
съвременната икономика” проведена на 03.11.2017г. в Икономически университет 
– Варна. 
 

2017г., Гост – лектор в Икономически университет – Варна с презентация 
„Практически аспекти в процедурата по дисциплинарно производство по Кодекса 
на труда”. 

 

2018г.  февруари – април - Хоноруван асистент за провеждане на упражнения по 
учебна дисциплина „Основи на правото” на студенти I курс, специалност 
„Маркетинг” 36 група, при Икономически университет – Варна. 
 
2018г.  Съавтор на доклад „Установяване на качество на стокa в производството 
по предявена рекламация”, при участие на кръгла маса на тема „Качество на 
стоките и защита на потребителите” проведена на 15.03.2018г. в Икономически 
университет – Варна. 
 

2009 – 2018г. Абонат на списания за  юридическа литература  издавани от ИК 
„Труд и право”.  

 

зимен семестър на учебната 2019 – 2020г. Гост - лектор в Икономически 
университет – Варна, практически семинар на тема „Дисциплинарно 
производство“.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

зимен и летен семестър на учебната 2019 – 2020г. Гост - лектор в 
Икономически университет – Варна, практически семинар на тема „Практически 
аспекти на дисциплинарното производство по Кодекса на труда“.  

 

2020 – 2021г. Завършено обучение за медиатор и успешно преминати курсове по 
специализирана медиация в областта на трудовите и семейните спорове; 

 

2020 – 2021г. – Автор на доклади в научни конференции.  

 

 

 

 
 
 
 
ГР. ВАРНА    ИЗГОТВИЛ:_________________________ 

16.09.2021г.   

 

  

 
 


