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Общи данни 
Заемани длъжности Учител 1993 г. – 2005 г. 

Директор  от 2005 г. до момента. 

Професионално- 

квалификационна степен  
Трета.  Свидетелство от ТУ - Габрово 

Специализации 

Квалификации Удостоверение за професионално обучение  рег. №  283-125 / 

29.11.2010 г. от Админ Софт. „Работа с приложни програмни 

продукти.“  

Награди Първо място на иновативна разработка по управление на 

училището.Конкурс“Иновации в управлението“.  Национална  

програма „Квалификация „ 2011-2012 г. 

Участие в други 
организационни форми на 
обучение 

 

 „Базови и специфични компютърни умения на учители“  

MS Windows, MS Excel, MS Word,MS Power point, Internet 
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Обучение и квалификации форми 
1. Дати (период на обучение) 05-10.04.2009 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

СУ „Св. КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ“ гр.София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

„Самоуправление на дейността на училищния 
ръководител“ 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  Равнище на постижение  А(отлично). Брой кредити: 2.7 

2. Дати (период на обучение) 13.11.2013 г. 32-часово обучение 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НОВ БЪЛГАСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Развиване на управленски умения 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  4 



Обучение и квалификации форми 
3. Дати (период на обучение) 29.11.2010 г. – 26 часа 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

АдминСофт ЕООД – гр. София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Оператор на  компютър - текстообработка 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Информационна система за училищна администрация 
АдминПро 

4. Дати (период на обучение) 11.04.2006 г. – 40 часа 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален педагогически център, Майкрософт 
България 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Power point, 
Internet 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

„Базови и специфични компютърни умения на 
учители“ 5 



Обучение и квалификации форми 
5. Дати (период на обучение) 09.12.2016 г. – 10 часа 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ -Русе 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Безопасност на движение по пътищата 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Планиране, организация и контрол в обучението по 
БДП. 

Брой кредити : 0,67 

6. Дати (период на обучение) 09.11. 2016 г. до 11.11. 2016 г.- 16 академични часа 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Работа с млади учители 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

„Обучение на директори за ефективна работа с млади 
учители“. 

Брой кредити : 1 
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Обучение и квалификации форми 
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7. Дати (период на обучение) 31.01.2007 г. – 16 часа 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален институт за обучение на директори 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Сертификат – 758 от 31.01.2007 г. 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

„Управление на училището“, с модули: „Бюджет“, 
„Проекти“ и „Психология на управлението“. 

8. Дати (период на обучение) 19.02.2008 г. – 16 часа 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален институт за обучение на директори 
 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Сертификат -4454 от 19.02.2008 г. по тема „Делигирани 
бюджети“ 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

„Управление на училището-втори модул“ 



Обучение и квалификации форми 
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9. Дати (период на обучение) 10.11.2008 г.-19.12.2008г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ гр. 
София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Безопасност на движението 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  Планиране, ръководство и контрол на обучениетоБДП 

10. Дати (период на обучение) 2007 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Фондация Европартньори 2007 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

ПР кампания за набиране на ученици 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

ПР кампания за набиране на ученици 
 



Обучение и квалификации форми 
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11. Дати (период на обучение) 18.02.2009г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НИОД гр. Банкя 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Управление на училището 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  Проектна дейност 

12. Дати (период на обучение) 13-15 юли 2011г.  

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТиймПревент България ООД 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

СФУК 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Задължения за въвеждане на СФУК 



Обучение и квалификации форми 
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13. Дати (период на обучение) 01.07.2011г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НИОКСО гр. Банкя 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Кодекс на труда 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Трудово право за директори на училища 

14. Дати (период на обучение) 28.06.2013г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НИОКСО гр. Банкя 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Иновационно управление 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Разработка и трансфер на иновации в управление на 
училището 



Обучение и квалификации форми 
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15. Дати (период на обучение) 16.11.2012г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Международна академия BZM-Берлин и ММ Грууп-
София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Организационна култура в екип 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Организационна култура в екип 

16. Дати (период на обучение) 08-10.04.2013г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НИОКСО 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Изготвяне на портфолио 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Изготвяне на портфолио на педагогическия 
специалист 



Обучение и квалификации форми 
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17. Дати (период на обучение) 13.11.2013г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Развитие на управленски умения 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  Развитие на управленски умения 

18. Дати (период на обучение) 13-14.06.2014г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Европейски център за иновации, образование, наука и 
култура 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Техники за мотивация 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Техники за мотивация чрез резонансни 
взаимоотношения. Социална и емоционална 

интелигентност 



Обучение и квалификации форми 
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19. Дати (период на обучение) 06-10.01.2014г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НИОКСО 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Превенция на училищното насилие 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Обучение на педагогически специалисти за превенция 
на училищното насилие, агресията и други прояви 

20. Дати (период на обучение) 27.11.2014г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

АПИС-КОЛЕВ ЕООД 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Разпознаване на риска 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Разпознаване на риска в образователната институция. 
Основни фактори на влияние върху риска. 

Координационен механизъм за взаимодействие 



Обучение и квалификации форми 
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21. Дати (период на обучение) 28.03.2014Г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ЦОИДУЕМ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Учене в толерантност 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Учене в толерантност 

22. Дати (период на обучение) 05-07.11.2014г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НИОКСО 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Същност на дуалната система 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Обучение на директори на професионални гимназии 
на тема: „Същност на дуалната система“ 



Обучение и квалификации форми 
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23. Дати (период на обучение) 13-14.11.2015г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТУ-Габрово 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Взаимодействие училище-семейство 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  Взаимодействие училище-семейство 

24. Дати (период на обучение) 11-13.04.2016г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НИОКСО 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Облачни технологии 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Облачни технологии за ефективно образование в 
дигитална среда 



Обучение и квалификации форми 
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25. Дати (период на обучение) 28.06.2016г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

СДРУЖЕНИЕ“ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ-БГ 2012“ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Закон за училищното и предучилищно образование; 
Кандидатстване по проекти от ОП „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

1. Основни акценти в  Закона за училищното и 
предучилищно образование 

2. Запознаване с процедурите и подготовка за 
кандидатстване по проекти от ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 



Обучение и квалификации форми 
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27. Дати (период на обучение) 22.05.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТУ – Габрово, Удостоверение №430 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Презентиране 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Умения за ефективно презентиране 

28. Дати (период на обучение) 29.05.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТУ – Габрово, Удостоверение №456 
 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Агресия 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Насилието, агресията и тормоза в училищната среда 
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29. Дати (период на обучение) 25.10.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Висше училище по застраховки и финанси – София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

MOZABOOK 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

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

 

30. Дати (период на обучение) 17.11.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Национален институт за образование и приобщаващи 
политики – София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Приобщаващо образование 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Практически насоки в прилагането на държавния 
образователен стандарт за приобщаващото 

образование 

Обучение и квалификации форми 



Учебни предмети, по които преподава 
педагогическият специалист 

19 

Учебни предмети от  

професионална подготовка за  

специалност:  

„Компютърна техника и  

технологии“, професионално  

направление „Електроника, 

автоматизация и  

компютърна техника“ 

 Цифрова схемотехника – 

теория 
 

 Цифрова схемотехника - 

практика 



Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 

• Добри практики – Конкурс 
«Иновации в упралението», 

НИОКСО, 2012 

 

• Грамота на отбора от РИО Габрово за 

класиране на първо място на 

иновативна разработка по управление 

на училището 
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Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 

• Постигнати резултати с 
учениците, отразяващи 
индивидуалния им напредък 

• Сертификат  Ръководител на отбор в 

състезание по приложна електроника „Мога и 

зная как“, национален кръг в гр. Пловдив 

2017г. 
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Доказателства за квалификации 
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Доказателства за квалификации 
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Доказателства за квалификации 
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Доказателства за квалификации 
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Доказателства за квалификации 
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Доказателства за квалификации 
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Участие в програми и проекти 

28 

 
 
 

•НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ”–2012-2017г. 

•Проект „Твоят час“ –2016/18г.  
•Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”-2016/2017г. 
•Проект „Региони в разтеж“ –2016-2020г. 
•Проект “Регионално развитие към МОН” –2009-2014г. 
•Национална програма „ИКТ в училище“ 
•Проект “Ученически практики” –2013/18г. 
•Проект „Успех“ –2013/2015г, 
•Международен проект: “Европейска CNC мрежа –влак за Европа” 
 

 



Материали, утвърждаващи професионалното 
израстване, резултати от педагогическата и 

методическата дейност 

• Участие към Асоциацията на професионалните гимназии във връзка с 

разработка на новите учебни планове за спец.“Компютърна техника и 

технолигии“ с интензивно и/или разширено изучаване на чужд език –

2016г. 

• Участие при разработката на примерни тестови въпроси за Държавен 

изпит по теория на профеята за трета степен за спец.“Компютърна 

техника и технолигии“ –2016г. 

• Участие при разработката на учебни планове и програми за 

спец.“Мехатроника“ предметно и дуално обучение–март 2016г.; 2013г. 
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Обосновка за избор на учебник и учебни 
помагала 

30 

Единственото учебно помагало за ЗПП в професионалните 

гимназии с направление „Електроника, автоматизация и 

компютърна техника“ е „ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА“ – 

М.Цонева, Нови знания, София 2006г., което обхваща цялата 

учебна програма за предмета „ ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА“. 



Работа в педагогически колектив, в методични 
направления, с ръководството или с външни 

звена 
• Съвместни инициативи с колеги от методическите направления за въвеждане на 

иновации в обучението в гимназията – електроннобазирани платформи MOZABOOK, 
SolidWorks и др. 

  
• Съвместни инициативи с неформалния сектор – осъществяване на дуално обучение 

по специалности «Мехатроника» и «Машини и системи с ЦПУ» с фирмите партньори 
«Импулс» АД, «ГАБИНВЕСТ» ЕООД, «ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ» АД, «РЕЗБОНАРЕЗНИ 
ИНСТРУМЕНТИ» ЕООД, «ЗГПУ-ГРУП» ООД 

  

• Съвместни инициативи с ТУ-ГАБРОВО – организиране на състезания по професия, 
открити уроци, учебен процес в лабораториите на университета. 
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Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия 

• Модернизиране на лаборатории по: 

• Компютърна техника и технологии; 

• Цифрова и аналогова схемотехника; 

•  Мехатроника; 

• Автоматика и управление; 

• Ходравлика и пневматика; 

• Автотранспортна техника; 

• Програмиране на ЦПУ машини; 

• Компютърни кабинети. 32 



Философия на преподаване: 
 

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика, 

който самостоятелно анализира и прилага в практиката 

усвоените знания.   

Образованието да бъде прогресивно, като ролята на учителя да 

е по-скоро на  модератор в учебния процес. 
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Ефективност 

Образованието е ефективно, тогава когато младият човек със 
своите знания и умения успешно се е реализирал в 

професията и обществото и допринася за неговото развитие 
и просперитет! 
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