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Общи данни
Фамилия 
Имe, Презиме,
Гражданство

Колев
Димитър Николов
Р. България

Дата на раждане 25.05.1961 година
Образование
Диплома №, дата на завършване,
специалност
Квалификация
Учителска правоспособност

Висше
№  012843/ 10.04.1990 г.
Физическо възпитание
1. Учител по физическо възпитание; 
2. Треньор по ски
Преподавател по физическо възпитание и спорт

Общ трудов стаж
Педагогически стаж
Педагогически стаж в текущото 
учебно заведение

32 години и 8 месеца
12 години и 6 месеца
2 години  и 8 месеца

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: mita4ek@abv.bg
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Общи данни

Заемани длъжности Старши учител, класен ръководител

Професионално-
квалификационна степен 

2017 г. – Пета ПКС

Квалификации - компютърни умения; 
- английски език, първо ниво;
- умения за разработване на мотивационни модели за работа с          
учениците в часовете по физическо възпитание и спорт;
- умения за оценяване знанията и уменията на учениците;
- умения за взаимодействие училище-семейство;
- умения по здравно образование за даване на първа помощ;
- умения за работа в екип;
- умения за спорт и подвижни игри в урочната и извънурочната 
дейност.
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Обучение и квалификации форми

1. Дати (период на обучение) 1985 – 1990 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Национална спортна академия “Васил Левски”, София

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Учител по физическо възпитание; треньор по ски

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Учител по физическо възпитание; треньор по ски

2. Дати (период на обучение) 10.10.2005 - 01.06.2006 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Учебен център “Пламен Румпалов”, Габрово

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Основен курс по английски език – 1 ниво по с-мата 
Classic English на издателство Longman, 100 учебни часа

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Основни познания по английски език
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Обучение и квалификации форми

3. Дати (период на обучение) 17.12.2007 – 10.01. 2008 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

“ВЕДА КОНСУЛТ” ЕООД, Габрово

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point, 
Internet

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Компютърно обучение, 60 часа

4. Дати (период на обучение) 10.2014

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

РААБЕ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Практически семинар

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Разработване на мотивационни модели за работа с 
учениците в часовете по физическо възпитание и спорт.5



Обучение и квалификации форми

5. Дати (период на обучение) 13.11.2015 – 14.11.2015 Г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Технически университет – Габрово, Център за 
следдипломна квалификация

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Взаимодействие училище-семейство

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

“Взаимодействие училище-семейство”

6. Дати (период на обучение) 27.02.2016 Г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

ПРОТЕКТА – Център за иновации в образованието

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Спорт и подвижни игри в урочната и извънурочната 
дейност

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

Спорт и подвижни игри в урочната и извънурочната 
дейност 6
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Обучение и квалификации форми

7. Дати (период на обучение) 08.04.2017 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

СУ “Св. Климент Охридски - София”

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Организация на образователния процес

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

“Организация на образователния процес”

8. Дати (период на обучение) 22.05.2017 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Технически университет – Габрово

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Умения за ефективно презентиране

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

“Умения за ефективно презентиране”
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Обучение и квалификации форми

9. Дати (период на обучение) 29.05.2017 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Технически университет - Габрово

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Насилието, агресията и тормозът в училищната среда

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

“Насилието, агресията и тормоза в училищната среда”

10. Дати (период на обучение) 26.09.2017 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

СУ “Св. Климент Охридски”

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

V професионална квалификационна степен

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

V професионална квалификационна степен
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Обучение и квалификации форми

11. Дати (период на обучение) 06.11.2017 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

НСА “Васил Левски” - София

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Български народни хора и танци в уроците по  
физическо възпитание

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

“Български народни хора и танци в уроците по 
физическо възпитание”

12. Дати (период на обучение) 25.04.2018 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

СУ “Св. Климент Охридски” - София

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Професионалните умения и компетентности на учителя

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

“Професионалните умения и компетентности на 
учителя”



Обучение и квалификации форми

13. Дати (период на обучение) 12.11.2018 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

СУ “Св. Климент Охридски” - София

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

IV професионална квалификационна степен

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

IV професионална квалификационна степен

14. Дати (период на обучение) 14.01.2019 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Технически университет – Габрово

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Стрес и дистрес. Техника за справяне. Бърн аут 
синдром.

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

“Стрес и дистрес. Техника за справяне. Бърн аут 
синдром.”
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Обучение и квалификации форми

15. Дати (период на обучение) 02.05.2019 г.

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

НСА “Васил Левски” - София

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Актуални проблеми на физическото възпитание

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 

“Актуални проблеми на физическото възпитание”

16. Дати (период на обучение)

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика

Наименование на завършена и/или
придобита квалификация 



Обучение 
и квалификации 
форми
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Обучение и квалификации форми
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Обучение и квалификации, форми
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Обучение и квалификации, форми
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Обучение и квалификации, форми
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Обучение и квалификации, форми
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Обучение и квалификации, форми
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Учебни предмети, по които преподава 
педагогическия специалист

Учебни предмети 

от общо образование

Физическо възпитание и спорт
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Документи за практическото приложение 
на усвоените знания и придобитите умения

Постигнати резултати с учениците, отразяващи индивидуалния 
напредък на учениците

3-то място в Зоналното първенство по шахмат, април, 2016 г.

1-во място в Националното първенство по скоростно изкачване 
стъпалата на връх Шипка, август, 2016 г.

1-во място и две 2-ри места в Националното първенство по 
скоростно изкачване стъпалата на връх Шипка, август, 2019 г.
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Доказателства за постиженията, 
отразяващи личните успехи
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Доказателства за постиженията, 
отразяващи личните успехи



Доказателства за постиженията, 
отразяващи личните успехи
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Участие в програми и проекти

Ръководител на група по проект “Твоят час.

Спорт и здраве – зимни спортове”, 2016 - 2017 г.
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Взаимодействие с участниците в 
образователния процес, с други 

заинтересовани страни и др. 

В работата с учениците използвам необходимата си 
квалификация и опит. Проявявам разбиране и толерантност 
към мисленето на младите хора, но приоритет в професията ми 
са организирането и възпитанието им в името на доброто 
здраве и получаване необходимите знания и сръчности за 
подобряване на физическата им култура. В пряката си работа 
на учител и класен ръководител работя пряко, както с 
учениците, така и с родителите им. 

25



Информация за приноса за подобряване на 
материално-техническите условия

Като учител по ФВС, отговарям в екип с колегите 
за наличните спортни съоръжения, площадки и пособия 
и тяхното добро състояние, съдействаме за 
модернизирането им в съответствие с нуждите и 
желанията на учениците от ПТГ.

26



Философия на преподаване
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Проявявам способност за адаптивна
комуникация с младите хора, както и яснота, и
естественост в изказа при обяснение на материала, за
да може основното време от часа обосновано да
премине в повишаване на физическата им култура и
постигането на съответни по-високи резултати.


