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Europass  
автобиография  

     

  

Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Светла  
Маринова (Стоева) 

Адрес Гр.Шумен, ул.Брезник 25 

Телефон  Мобилен телефон: 0887 293797 

  

E-mail dr_stoeva@abv.bg 
  

Националност българка 
  

Дата на раждане 29.03.1960г. 
  

Пол жена 
  

Предпочитана длъжност / 
Сфера на работа 

 

  

 Трудов стаж 28 години 
  

Дати 2002г.-2012г. – психиатър на свободна практика –хомеопатична и фамилна терапия,гр.Шумен 
2001г.-2002г. – Управител на Частна психиатрична клиника – гр.Шумен 
1987г.-2001г. – психиатър в ДПБ с.Царев брод – Психиатричен диспансер,гр.Шумен 
1984г.-1987г. – лекар в Училищно здравеопазване,гр.Шумен 

Заемана длъжност или позиция Лекар,психиатър,хомеопат,фамилен терапевт,водещ по метода ”Семейни констелации” 

2011 - настояще Преподавател по хомеопатична терапия в „Edicta School of Homeopathy”  - лицензирано 
училище по хомеопатия от Европейския Комитет по хомеопатия ” 

  

Образование и обучение  
  

Дати 1984г. – висше медицинско образование 
1991г. – специалност психиатрия 
1998/99г. – осн.обучение по класическа хомеопатия 
2003/04г. – магистратура по класическа хомеопатия 
2005/09г. – обучение за фасилитатор по „Семейни констелации” 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Лекар 
Психиатър 
Магистър –хомеопат 
Фамилен психотерапевт 

  

Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин (и) език (езици) Посочете майчин език (ако е приложимо, посочете втори майчин език) 
  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Английски  Език   В 1  В1  В1   В1   В1 

Език            
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 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

  

  

Други умения и компетенции Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити. (Премахнете полето, ако не е 
приложимо, виж Инструкциите) 

  

Свидетелство за управление на 
МПС 

Посочете дали притежавате свидетелство за управление на МПС и за кои категории. 
(Премахнете полето, ако не е приложимо, виж Инструкциите) 

  

Допълнителна информация Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за 
контакти, препоръки и др. (Премахнете полето, ако не е приложимо, виж Инструкциите) 

  

Приложения Опишете всички приложения. (Премахнете полето, ако не е приложимо, виж Инструкциите) 

 

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

