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ПРЕДСТАВЯНЕ

Завърших средното си образование в 
СОУ„Св.Климент Охридски” гр. Костенец-

профил мениджмънт. 

Продължих образованието си в Национална 
Спортна Академия „Васил Левски”- профил 
„Учител по физическо възпитание и спорт” 

През 2004 г. записах втора специалност 
„Треньор по баскетбол”.

През 2007 г. завърших бакалавърска степен 
и по двете специалности. 

През есента на същата година започнах 
работа като учител по физическо 

възпитание и спорт в 44.СОУ „Неофит 
Бозвели” гр. София и като треньор в 

баскетболен клуб „Шампион – 2006” гр. 
София.

Продължих образованието си с 
магистърската програма „Физическо 

възпитание и спорт в системата на МВР и 
БА”, която завърших през 2009 г.



ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ

 Образователно – квалификационна степен 
“бакалавър” специалност „Учител по 
физическо възпитание и спорт”

 Образователно – квалификационна степен 
“бакалавър” втора специалност „Треньор 
по баскетбол”

 Образователно – квалификационна степен 
“магистър” специалност „Физическо 
възпитание”, магистърска програма 
„Физическо възпитание и спорт в системата 
на МВР и БА”



Допълнителна квалификация

 Вътрешноучилищна квалификация на 

тема: „Учителско портфолио знак за 

качество на педагогическата дейност”, 

2012 г.

 Вътрешноучилищна квалификация на 

тема “Работа в екип”, 2013 г.

 Обучение по проект „Квалификация на 

педагогическите  специалисти“, 2013 г.

 Съдия по баскетбол, 2012 г.



ДОБРА ПРАКТИКА

 работа по проекти

 тренировки

 дискусии

 организиране на спортни 

състезания

 учебни игри

 спортни празници



ИЗВЪНКЛАСНИ И 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ 

МЕРОПРИЯТИЯ

 Сформиране на училищния отбор

 Участие в състезания / ученически игри, 
областни и общински състезания по 
футбол, баскетбол, волейбол, тенис на 
маса, лека атлетика, бейзбол /

 Водене на тренировки по баскетбол  

 Състезание „Млад огнеборец”

 Екскурзии

 Проект – „УСПЕХ” 2012-2013 г./2013 –
2014 г.

 Проект „Бейзбол в училище през цялата 
година”, 2009г.

 Проект Спорт 2012 – „Турнир за купата 
на 44.СОУ „Неофит Бозвели”.

 Проект „Училище за всички”2013-2014г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ

Класно ръководство



Ученически игри по 

волейбол 11-12 клас

Ученически игри по 

футбол 5-7 клас

Състезание “Млад 

огнеборец”

2013 г. 2014 г.



Състезание по баскетбол 

“Шампиони и приятели”

90 годишнина на 44. СОУ 

“Неофит Бозвели”



Проект “УСПЕХ”

Секция “Да общуваме 

чрез спорт,танци и 

музика”

Секция”Магията на стрийтбола,ела и опитай с нас”



Проект „Бейзбол в училище през цялата 

година”

Проект “Спорт 2012”

Проект „Училище за 

всички”


