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Общи данни 
Фамилия  

Имe, Презиме, 

Гражданство    

Димитров 

Димитър Цветанов 

България 

Дата на раждане 12.09.1964г. 

Образование 

Диплома №, изд. от ... 

дата на завършване, 

специалност 

Квалификация 

Учителска правоспособност 

Висше 

С. А 90,  № 009753, ТУ - Габрово 

19.06.1991г. 

Електронна техника и микроелектроника 

Инженер  

Учител- преподавател 

Общ трудов стаж 

Педагогически стаж  

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение 

30г. 

27г. 

25г. 

 

Име и адрес на текущия 

работодател 

ПТГ „Д-р Никола Василиади“; 

5300, гр. Габрово, ул.“Брянска“3 

www.ptg-gabrovo.com ; e-mail: ptggabrovo@abv.bg  

Личен e-mail: mitko_d.1964@abv.bg 
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Общи данни 
Заемани длъжности Учител 

Главен учител 

Председател методическо направление 

Заместник директор учебно-възпитателна дейност 
Професионално- 

квалификационна степен  

Първа ПКС 

Специализации Едногодишна специализация във връзка с придобиване на трета 

ПКС - 1996-1997г. 

Квалификации Посочени в следвашите раздели 

Награди Почетно отличие „НЕОФИТ РИЛСКИ“ за дългогодишна цялостна 

трудова дейност в системата на народната просвета – 2012г 

Участие в други 
организационни форми на 
обучение 

 

Ученически практики, Училището - желана територия, „УСПЕХ“ 

„Твоят час“ 
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Обучение и квалификации форми 

1. Дати (период на обучение) Ноември 2017г.  (16 учебни часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА  ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПРИОБЩАВАЩИ ПОЛИТИКИ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Практически насоки в прилагането  на държавния 
образователен стандарт за приобщаващо образование 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

УДОСТОВЕРЕНИЕ  с 1 квалификационен кредит 

2. Дати (период на обучение) Ноември 2017г.  (16 учебни часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

СУ“Св. Кл. Охридски“- Факултет по математика и 
информатика 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

ATUTOR, CLAROLINE, ILIAS, SAKAI, DOTLRN, FLE3, 
MOODLE 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

УДОСТОВЕРЕНИЕ  с 1 квалификационен кредит 
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Обучение и квалификации форми 
3. Дати (период на обучение) Октомври  2017г.  (16 учебни часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Висше училище по застраховане и финанси 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Възможностите на електронните учебни ресурси на  
MOZABOOK за постигане на ефективен учебен процес 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

УДОСТОВЕРЕНИЕ  с 1 квалификационен кредит 
 

4. Дати (период на обучение) Февруари  2017г.   (48 учебни часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Технически университет  -  Габрово  

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Вградени управляващи системи базирани на 
„ARDUINO“ 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

УДОСТОВЕРЕНИЕ с 3 квалификационни кредита 
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Обучение и квалификации форми 
5. Дати (период на обучение) Април  2016г. (16 учебни часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

МОН - НИОКСО 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Облачни технологии за ефективно образование в 
дигитална среда  

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

УДОСТОВЕРЕНИЕ  с 1 квалификационен кредит 

6. Дати (период на обучение) Ноември  2015г. (14 учебни часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Технически университет  -  Габрово  

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Взаимодействие  училище - семейство 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

СЕРТИФИКАТ 6 



Обучение и квалификации форми 
7. Дати (период на обучение) Март 2015г.   (8 учебни часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

СУ“Св. Кл. Охридски“- Факултет по математика и 
информатика 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Изграждане на предприемачески компетенции  у 
учениците в контекста на всички учебни дисциплини 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

СЕРТИФИКАТ 

8. Дати (период на обучение) Юни   2014г. (16 учебни часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Европейски център за иновации, образование, наука и 
култура 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Техники на мотивация, чрез резонансни 
взаимоотношения.  Социална и емоционална 
интелигентност 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

СЕРТИФИКАТ 7 



Обучение и квалификации форми 
9. Дати (период на обучение) Март  2014г. (24 учебни часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Център за образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства, Датски 
университет по правата на човека 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Учене в толерантност 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

СЕРТИФИКАТ 

10. Дати (период на обучение) Януари  2014г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

МОН   -  НИОКСО 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Обучение на педагогически специалисти (помощник - 
директори) за формиране на базови управленски 
компетентности 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

СЕРТИФИКАТ 
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Обучение и квалификации форми 
11. Дати (период на обучение) Юли  2013г. (16 учебни часа) 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Технически университет  -  Габрово  

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Възможности за използване на програмируеми 
логически контролери при подготовка на специалисти 
със средно образование 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

12. Дати (период на обучение) Ноември 2012г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Center  for  Educational Iniciatives 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Придобиване на базисни умения за работа с електронна 
платформа за обучение MOODLE 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
9 
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 Добри практики: 
 –участие в Национална 
конференция 
«Училището-желана 
територия на ученика» 
-участие в  Национална 
конференция «Дигитална  
учебна среда – ново измерение в 
образователния процес»  

Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 
 

 СЕРТИФИКАТ за участие в Областен етап 
на 2-рата Национална конференция –
април 2007г. 

 
 СЕРТИФИКАТ за участие в  4 –тата 

Национална конференция – ноември 2017 
 

 
 



Учебни предмети, по които преподава педагогическият специалист 
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  2006-2018 

• Проектиране на електронни 
схеми 

•  Комплексна практика по 
специалността, 

• Производствена практика по 
специалността 

• Дънни платки 
•  Асемблиране на РС 
•  Диагностика и ремонт на РС 
•  Запомнящи устройства 
•  Периферни устройства 
• Компютърни мрежи 
•  Софтуер и операционни 

системи, 
• Вградени управляващи 

системи 

  1993 – 2002г. 
• Учебна практика по 
електрообзавеждане на 
промилени предприятия 
 

 2002 – 2006 
• Лабораторна практика 

по електроника  
• Електроника в 

автомобила 
 

 



Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 

• Постигнати 
резултати с 
учениците, 
отразяващи 
индивидуалния им 
напредък 

• ГРАМОТА - Ръководител  отбор  в Национално състезание 
«Мога и зная как» - ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ  – април 2017.  

• ГРАМОТА - Ръководител  отбор  в Национално състезание 
«Мога и зная как» - Регионален кръг  Централна и 
Северозападна  България– март 2017. 

• СЕРТИФИКАТ -  Седмо Национално състезание по ИТ, 
Информатика и  Визуални изкуства «Аз мога тук и сега» - 
април 2017 

• ГРАМОТА - Ръководител  отбор  в Национално състезание 
«Мога и зная как» - ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ  – април 2016. 12 



Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 

• Постигнати 
резултати с 
учениците, 
отразяващи 
индивидуалния 
им напредък 
 

• ГРАМОТА - Ръководител  отбор  в Национално състезание 
«Мога и зная как» - Регионален кръг  Централна и 
Северозападна  България – март 2016. 

• ГРАМОТА - Ръководител  отбор  в Национално състезание 
«Мога и зная как» - ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ  – април 2012. 

• ГРАМОТА - Ръководител  отбор  в Национално състезание 
«Мога и зная как» - Регионален кръг  Централна и 
Северозападна  България – март 2012. 

• СЕРТИФИКАТ - Ръководител  отбор  в Национална Конференция 
„УЧИЛИЩЕТО  - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА“   
30.03.2007г. 

 

13 



Доказателства 
за лични 

постиженията   

• Снимка 2  
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Доказателства за лични постиженията  
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Доказателства за квалификации 



Доказателства за квалификации 
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Доказателства за квалификации 
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Участие в програми и проекти 

• Проект „Регионално развитие“ 

2009 -2014г. 

• Проект „Региони в растеж“ 2016-

2020г. 

• Проект „Модернизация на 

професионалното образование“ 

2016-2017г. 

• Проект „ИКТ в образованието“ 

2017 – 2018г. 

 

• Проект „Ученически практики“ 

2013-2014г. 

• Проект „УСПЕХ“ 2015-2016г. ; 2016-

2017г. 

• Проект „Ученически практики“ 

2017-2018г. 

•  Проект „Учене в толератност“  

Оперативна програма „Развитие 

на човешки ресурси“ 2013-2014 19 



Материали, утвърждаващи професионалното 
израстване, резултати от педагогическата и 

методическата дейност 

• Участие при разработката на учебни програми за спец.“Мехатроника“ 

2012г. 

• Участие при разработката на учебен  план за спец.“Мехатроника“ дуално 

обучение – март 2015г.  

• Участие при разработката на учебнипрограми за спец.“Мехатроника“ 

дуално обучение – март 2015г.  

• Участие към Асоциация на ПГ по електротехника, електроника и 

компютърна техника относно разработка на новите учебни планове за 

спец.“Компютърна техника и технолигии“ 2016г. 
20 



Участие в конференции, конкурси и семинари 
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Работа в качеството на класен ръководител/ ръководител група  
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Списък на лични творби 

• Разработка на множество дидактически материали,  изпитни тестове, в 
това число и на електронни уроци по модулите от специалност 
„Компютърна техника и технологии“ 

• „Високочестотно захранване на осветителни лампи с високо налягане от 
инвертор от клас Е“ – НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С 
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЕЛЕКТРОНИКА 2006“ SOFIA 

•  „Contactless Charge of Accumulator and High Voltage Sypply of Lighting 
Lamps from Invertor class E“ –  XLI INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY 
SYSTEMS AND TECHNOLOGIES -    ICEST 2006  SOFIA 

• „Transient Processes in the Series Inverter“ – INTERNATIONAL CONFERENS 
ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY  - ICIT 2006 MUMBAI 23 



Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия 

24 

 Участие в проекти за 
подобряване на 
материално 
техническата база в 
училището 

 Контакти с фирми и 
бизнес организации с 
цел увеличаване и 
осъвременяване на МТБ 

 



Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 

• Постигнати резултати с 
учениците, отразяващи 
индивидуалния им напредък 

• Сертификат 1 

• Сертификат 2 

• ........................ 
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