
                       СТАНКА  ДИМОВА ДЕЧЕВ 

     СТАРШИ  УЧИТЕЛ  ПО  ИСТОРИЯ  И  ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Образование:СУ„Св.Климент  Охридски“, София, завършен през 
1988г. със  степен  магистър , специалност - история; философия.  

Професионален опит: Придобита Втора професионална  
квалификационна  степен през 2002г. в ДИУУ, София ;над  30 години 
стаж  като преподавател и класен ръководител. 

Награди: Почетно отличие “Неофит Рилски“, присъдено от МОН през 

2020г.за дългогодишна и цялостна високопрофесионална трудова 

дейност. 

Публикации: 

Преподаването по история с помощта на новите технологии, сп.Образование,кн.3,С.,,2002г.  

Компютърната система „Активно изучаване на историята“, 

сп.Образование,бр.6,С.,2002г.  

Методическите въпроси на преподаването по история на страниците на Internet , 

сп.Образование,бр.5,С.,2003г.                                                                                                       

Философия на обучението: Историята е полезна не защото четем в нея миналото, а защото 
четем в нея бъдещето.  

Изисквания: Всеки  ученик трябва  да има  тетрадка и учебник, да  работи  в часовете ,да 
изпълнява поставените  задачи и да усвои предвиденото учебното съдържание, за да може в 
края на учебната година да покрие държавния образователен  стандарт. 

Оценки се поставят за: активно участие в часовете; изготвяне на домашни работи, проекти, 
презентации; писмени и устни изпитвания. 

  Комуникация с Вас, родителите и учениците  ще осъществяваме чрез онлайн 

платформата „Школо“ и на тел. 0895620142  

Ден  за консултация: четвъртък  от 14.30 часа 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                           Светослав Димитров Стойчев – (заместващ)  

учител по български език и литература. 

 

 

 

 

 

Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”.  

Студент в специалност „Българска филология” в СУ "Св. Климент Охридски".  

 

Изисквания: 

- Подготовка за всеки час, която включва четене на съответните произведения и изпълнение 

на домашните работи . При неизпълнение на някое от условията, ученикът получава минус. 

Три получени минуса формират слаба оценка. 

- Активно участие в дискусиите, които се провеждат при разглеждане на произведение. 

- Учениците са задължени да си носят текстовете на произведенията, които се разглеждат по 

време на час. 

 

Контакти:  

Тел.: 0897698837 

Имейл: svetoslavstojcev@gmail.com 

Вайбър: +359897698837 
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  ГАЛЯ ЙОТОВА  

 

 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Магистър по Италианска филология към Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
 

 СТАЖ 
 

23 години учителска практика 
 

 ПРЕДМЕТ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
 

Италиански език на 8-ми и 10-ти клас по системата Progetto Italiano 1 и 2 за нивата А1 – А2, Б1.1 
 

 КРИТЕРИИ ЗА УМЕНИЯ, ПРИДОБИТИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАНЕ 
 

Писане, Четене, Слушане с разбиране, Комуникационни умения и Граматически задачи за правилно 
усвояване на граматиката 

 

 МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 
 

Контролни работи, Устно изпитване, Участие в час, Изпълнение на поставени задачи за домашна работа 
 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 

Учениците трябва да имат учебник, Учебна тетрадка, Тетрадка за работа в клас, Тетрадка за домашни 
работи, Тетрадка речник 

 

 ДЕН КОНСУЛТАЦИИ  

Понеделник – 14.30 ч. 

 ДЕН КОНСУЛТАЦИИ СЪС СОП Вторник – 

14.30 ч. 

 КОНТАКТИ С РОДИТЕЛИ 
 

Телефон: +359/ 895620 125 (0889 429 263)  
 
Понеделник между 17.30 и 18.30 
 
 
 



 

Електронна визитка на учителя 

Виктория Иванова Николова 

старши учител в ПГД „Елисавета Вазова“ 

 Контакти: 

 email: vikiart@abv.bg 

 Тел: 0885 637 985 
 

 

 

 

Образование: 

Висше от ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност – математика с 

квалификация математик и учител по математика и физика. 

 

Месторабота: 

Преподавател по математика и физика в ПГД „Елисавета Вазова“ на 8а, 8б, 9а, 

10а, 10б, 10в, и 10г клас и класен ръководител на 10б клас. 

 

Изисквания към учениците: 

Да имат тетрадки за домашна работа и работа в клас, учебник, учебна тетрадка 

и препоръчания от мен сборник. 

 

Ден за консултации с родители: 

Всеки вторник от 13.30 до 14.30ч. 

 

Ден за консултации с ученици: 

Всеки четвъртък от 14.30 до 15.30ч. 
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Електронна визитка на учителя 

ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ПУЖЕВА  

           старши учител 

Педагогически стаж – 36 години 

 

 

Контакти: 

email: zdravka.puzeva@gmail.com 

Тел: 0885 620 240 
 

Образование: Висше  

- Технически университет  – Автоматика и телемеханика; 

- СУ „Климент Охридски“ -  Педагогическа подготовка; 

- СУ „Климент Охридски“ – Информационни технологии; 

- Професионална квалификационна степен – V. 

Учител по: 

 Информационни технологии в ПГД „Елисавета Вазова“ на 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 9а, 

9б, 9в, 9г, 9д,  10а, 10б, 10в,10г клас и класен ръководител на 10г клас. 

Изисквания към учениците:  

Мото - Учене с разбиране 

- Да имат попълненa тетрадкa (учебниците не са задължителни); 

- Да работят активно в проучвателните задачи; 

- Да усвоят, осмислят и използват новите понятия; 

- Да  изпълняват поставените задачи в клас и за домашна работа; 

- Да дезинфекцират работното място в кабинета по ИТ след приключване на 

работа с антибактериални кърпички (лични).  

Изпитване: 

- Тест след всеки раздел; 

- Активно участие в час; 

- Самостоятелно изпълнена задача; 

- Проект в екип. 

 

Ден за консултации с родители: 

Вторник от 14.30ч. (предварително договорена) 

Ден за консултации с ученици: 

Сряда  от 14.30 до 15.30ч. 

Ден за консултации с ученици СОП: 

 Четвъртък 14:30ч. 

Ден за провеждане на клуб „Дигитални компетентности“: 

 Понеделник 14:30ч. 



                                                                                       Информационни 

Технологии 

 

Инженер по електроника и автоматика – ТУ - София 

Ръководител Направление Информационни и комуникационни технологи в ПГД 

“Елисавета Вазова” 

 

Учебник – “Информационни технологии” – издателство “Просвета” 

Не изисквам носенето на учебник и тетрадка в час. Преподавам чрез презентации, 

които изпращам по и-мейл на всички ученици. Предпочитам да имат създаден 

gmail, за да можем да използваме приложенията на Google за споделена работа. 

В условията на Covid-19, моля учениците да носят антибактериални кърпички и да 

почистват работното си място в  края на часа.  

Държа на концентрацията и разбирането по време на урок, както и на 

практическата работа, когато материалът позволява такава. 

Оценяването е на базата на тестове върху предадения материал, краткосрочни 

задачи и дългосрочни проекти, както и на сериозното отношение, положените 

усилия и участие по време на час.  

 

Ден за консултации – сряда, 14.30ч., стая 301 

Контакти: 

 e-mail: dmakshutova@gmail.com 

тел. 0887729963 

 

 

 

 

mailto:dmakshutova@gmail.com


                                      

                                                                                       

Цветелина Попова  

          Учител по география и икономика в VIII клас 

          Заместник директор по учебна дейност 

 

Здравейте, уважаеми родители! 

Казвам се Цветелина Попова и преподавам география и кономика на Вашите 

деца. 

Завършила съм СУ“Св.Климент Охридски“ през 1987г. и имам магистърска 

степен по специалности география и история. Притежавам Първа ПКС, придобита в 

ДИУУ, към  СУ“Св.Климент Охридски“. Целият ми трудов стаж е в това училище. 

Длъжността „заместник директор“ изпълнявам от 2002г. 

По учебните програми, одобрени от МОН , география и икономика в VIII клас 

се изучава с хорариум един час седмично. Това е крайно недостатъчно - за 

преподаване на нов материал, за упражнения, за практически уроци. Поради тази 

причина ще възлагам кратки домашни работи, чрез изпълнението на които те ще 

упражнят и затвърдят придобитите нови знания. 

Държа в часовете учениците да имат учебник, тетрадка по география и атлас. 

През учебната година предстои да възложа на учениците изготвяне на проект 

и  презентации.  

При необходимост от консултации на Вашето дете по география и икономика 

Ви информирам, ча съм на разположение в понеделник от 14.30 часа.  

Комуникация с Вас, родителите и учениците  ще осъществяваме чрез онлайн 

платформата „Школо“.  

Предлагам и имейл   за кореспонденция :cbsf@abv.bg 

 

 

 

 

 

 



 

Пламен Викторов Дилков  

 

 

Учител по ФИЛОСОФИЯ 
 

 

                                                            

 

 

 

Любими цитати: 

„Човешкият живот е един миг между две вечности.” 

Платон 

„Не се заглеждай дълго време в пропастта , за да не те погледне тя.” 

Фридрих Ницше 

 „Философията е отбрана срещу непонятното” 

Освалд Шпенглер 

 

Образователно-квалификационна степен: Магистър по Философия , СУ”Климент Охридски” - гр.София 

Професионална квалификация: Философ. Преподавател по Философия. 

Професионална квалификационна степен/ПКС/: Пета степен 

Старши учител  по Философия/VIII-ми,IX-ти и X-ти клас/ и  Свят и личност-XII-ти клас 

Педагогическа практика: 23г. 

Методи на преподаване:   В преподавателската си работа, използвам различни методи и форми на обучение, 

дискусии, разрешаване на казуси, демат по дадена тема. Също така доклади и презентации. 

Консултации:   Ученици – Сряда – 14.30-15.15 ч. 

Ученици със СОП – Петък – 14.30-15.15 ч. 

 

Контакти:       Мобилен телефон:   0878 11 47 60 

 Електр. поща: plamen.dilkov6464@gmail.com 

 Електронен дневник: Школо 
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Даниела Стефанова Маринова-Янева  

Учител по Биология и здравно образование 
 

Професионална квалификация: 

Старши учител по Биология и здравно образование  

Учител по БДП 

Професионална квалификационна степен: V ПКС 

 

Образователно-квалификационна степен:  

 

НБУ , Специалност „Биология с чужд език”, „Педагогика на обучението по биология”с 

професионална квалификация учител по биология с английски език – Бакалавър; 

СУ „Св. Климент Охридски”, факултет „Биологически” – Магистър-биолог, 

специалност:„Приложна хидробиология и аквакултури” 

РУ „Ангел Кънчев” – Методика на обучението по безопасност на движението по 

пътищата в VIII – XII клас 

Педагогическа практика: 17 г. в ПГД „Елисавета Вазова, гр. София 

Изисквания, свързани с учебно-възпитателния процес: 

1.Учебници по Биология и здравно образование 

VIII клас – изд.ПРОСВЕТА Основано 1945 

IX клас – изд. ПРОСВЕТА Основано 1945 

X клас – изд. АНУБИС – Klett 

2. Тетрадка за работа в клас 

Методи на работа: лекция, беседа, дискусия, мозъчна атака, работа в екип, работа в 

малки групи, ролеви игри, практически упражнения, решаване на ситуационни задачи – 

казус, научно-познавателни проекти: изготвяне на постери, биомоделиране на обекти и 

процеси 

Средства: учебник, нагледни пособия по биология, презентации за онагледяване на 

изучавания учебен материал, технически средства за обучение 

Форми и начини за контрол и проверка на знанията: устно изпитване, писмено 

изпитване, тестово изпитване, индивидуални и групови проектни задачи 

Консултации: 

Ден за консултации по Биология и здравно образование: вторник от 14.30 ч. до 15.15 

ч. 

Ден за консултации с ученици със СОП: четвъртък от 14.30 ч. до 15.15 ч. 

Консултации с родители: петък от 14.30 ч. до 15.30 ч. / Телефон, Вайбър, Месинджър, 

Школо/ 

Контакти:  

Мобилен телефон/Вайбър: 0887 508 183 

e-mail: d.marinova.1979.41@gmail.com; deina06@abv.bg 

Електронен дневник: Школо 
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РОСТИСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 
УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

В ПГД „ ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА  “- гр. София. 
КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ НА 8 Д КЛАС 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Образование : Висше, степен магистър 
Бакалавър по Физика,  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". 
Магистър по Астрономия и астрофизика , физически факултет  СУ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ “. Професионална квалификация „ Физика и астрономия “. 
Магистър по методика на обучението по физика и астрономия, физически факултет  
 СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “, специалност физика и математика, в процес на 
придобиване. 
 
2. Критерии, методи за оценяване и изисквания: 
Устно и писмено изпитване: Да могат да  решават задачи с прилагане на повече от една 
формула и преобразуване на мерните единици. Сравняват две физични величини и да 
анализират явления. Изказват физични закони, условия за протичане на явленията. 
Оценяване на презентации: Видът на презентацията да е подходящ за темата. 
Информацията да е представена в логическа последователност. Въведението да 
привлича вниманието и представя добре темата . 
Дискусия: Открита дискусия по проблеми на темата с  активно участие на учениците. 
Изисквания: Дисциплина в часовете по физика и астрономия. 
 
3. Консултации: ученици по физика и астрономия : сряда 14.30 ч. 
                               ученици със СОП : вторник 14.30 ч 
 
4. Контакти: Мобилен телефон: 0888 / 752134 
                       Електронна поща : rolinda@abv.bg 
                       Електронен дневник : Школо 
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д-р  Галя  Димитрова  Аралова                    

 

 

   
 
Образователно-квалификационна степен: магистър от ПУ „Паисий Хилендарски“ - 

Пловдив 

Професионална квалификация: учител по Биология и Химия 

Професионално квалификационна степен: Първа ПКС от ДИУУ - София 

Научна степен: доктор на науките 

Главен учител на ПГД „Елисавета Вазова“ 

Учител по Химия и опазване на околната среда 

Педагогическа практика: 32 години 

Педагогическа практика в ПГД „Елисавета Вазова“: 16 години 

 

Изисквания, свързани с учебно-възпитателния процес по: 

 

Химия и опазване на околната среда/ Биология и здравно образование: 

 

1. Учебници по Химия/Биология за съответния клас (VIII, IX, X); 

2. Учебна тетрадка (VIII клас) и работни листове (IX, X клас); 

3. Тетрадка за работа в клас, домашна работа и лабораторни занятия; 

4. Периодична система (VIII, IX, X клас); 

5. Стил на преподаване: интегриран чрез интерактивни методи, метод на моделиране 

на  

химични/биологични обекти и процеси, холистичен подход (изграждане на цялостна и 

обща представа), междупредметни връзки с други природо-математически науки, 

изкуства, графични и визуални техники, лекции, дискусии, демонстрационни 

експерименти, проектно-базирано обучение, ролеви игри, семинари; 

6. Средства за обучение: информационно-комуникационни технологии (електронни 

уроци, видеа, презентации, образователни игри, постери); 

7. Форми и начини за контрол и проверка на знанията: фронтална, групова и 

индивидуална проверка чрез комбинирани тестове, решаване на различни типове 

задачи, лабораторна работа, работа по схеми, модели и макети; 

8. Критерии за оценка на знанията и уменията: 

- умения за работа с информация от Периодичната система; 

- умения за точно, пълно и правилно изразяване на химични процеси; 

- практически умения за работа в лаборатория (химична/биологична); 

- умения за решаване на различни типове задачи; 

- умения за точно и изчерпателно обяснение на химични/биологични процеси и 

явления и тяхното значение за бита, практиката, природата и човека; 

- умения за работа с таблици, схеми, диаграми, атласи, макети и модели; 

- практически умения за оказване на долекарска помощ 

 

Ден за консултации по Химия и Биология: Понеделник – 14.30 часа 

Ден за консултации на ученици със СОП: Вторник – 14.30 часа; 

Ден за провеждане на клуб „Знание чрез експерименти“: Сряда – 14.30 часа 

Ден за провеждане на занимания по проект „Подкрепа за успех“: Четвъртък - 13.45 

часа 

Ден за среща с родители: Петък - 14.30 часа 
  

 Контакти: 

 galia.aralova@abv.bg;   0888  366  693 

 

mailto:galia.aralova@abv.bg


 

                                       Електронна визитка 

                                   ВАЛЕНТИН  ГОРАНОВ  ПЕТРОВ 

 

Образователно-квалификационна степен: 

магистър 

Професионално-квалификационна степен 

(ПКС):  V 

Старши учител по:   английски език;  музика 

              Изисквания относно учебно-възпитателен процес по: 

I. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

- Учебник, учебна тетрадка, тетрадка за писане 

- Присъствие, спазване на дисциплина 

- Оценяване: писмени тестове; работа в час; домашна работа 

- Брой оценки: една или две на месец (според хорариума за даден клас) 

II. МУЗИКА 

- Учебник, учебна тетрадка  

- Присъствие, спазване на дисциплина 

- Оценяване: писмен тест, проект, работа в час, устен изпит – пеене на 

песен и  разпознаване на музикална творба по зададен списък (12 броя)  

III. КОНСУЛТАЦИИ 

а/ 8, 9, 10 клас       сряда       14:30 -  15:30 ч. 

б/ 11, 12 клас         петък      14:30 - 15:30 ч. 

в/ СОП               вторник      14:30 - 15:30 ч. 

г/ „Успех“ - понеделник      14:30 - 16:00 ч. 

IV. Клуб „БРИТАНИЯ“   четвъртък      14:30 – 16:00 ч. 

V. Контакти          pgdmusen@mail.bg           0876 979782 
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ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА 

на  Любомира Тодорова Коларова 

 

 

 

 

 Образование:  

      1. Педагогика на обучението по Изобразително изкуство 

      2. Промишлени изкуства- Мода 

      3. Следдипломна квалификация – Интериор 

 

 Професионален опит : 

- Учител в ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“ от 2011 г. 

 

Преподавани предмет : Изобразително изкуство в 9 клас 

 

 Изисквания към учениците , свързани с учебно – възпитателния процес по 

Изобразително изкуство: 

- Тетрадка за работа в клас 

- Акварелен скицник формат А4 

- Молив за рисуване НВ и гума 

- Цветен материал: акварелнни бои и четки, цветни моливи, маслени пастели 

 

 Форми и начини за контрол и проверка на знанията: 

- Периодичен контрол на знанията по предмета чрез писмени изпитвания 

- Поставяне на практиески задачи за изпълнение 

- Самостоятелна работа  

- Работа по групи и проучвания  

 

Консултации с ученици: Сряда от 14:30 часа. 

Консултации с ученици със СОП: Понеделник от 14:30 часа. 

Контакти: black_rose87@abv.bg 

 

 

 

 



Борянка Ангелова Николова 

Учител по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И 
СПОРТ  

 

 

Образование:   Национална Спортна Академия „Васил Левски“ 

Учител по Физическо възпитание и спорт и треньор по вид спорт – Баскетбол 

От 1998 г. до 2020 г. съм учител по Физическо възпитание и спорт. 

Професионален опит: Придобитa V ПКС и IV Професионална 

квалификационна степен – учител по Физическо възпитание и спорт. 

Философия на обучение:  Няма значение колко голям е човек , а колко е голямо 

сърцето му! 

В часовете по Физическо възпитание и спорт изисквам: 

 На първо място : Спортен екип: Тениска ,клин , анцунг (ако има 

възможност) гуменки или кецове. Апропо: дънките не са спортен екип! 

 В часовете по Физическо възпитание и спорт се работи за развиване на 

обща физическа подготовка( изпълняват се комплекси  от упражнения за всички 

мускулни групи ). 

 Измерва се физическа дееспособност (МОН – 5 теста) 

 Народни хора : от първи до дванадесети клас вашите деца трябва да знаят 

и играят популярни Български хора! 

 Изучава се  и практикува спорта Волейбол, изключително популярен сред 

учениците! 

 В часа по спортни дейности се разрешава на учениците да играят и 

практикуват играта Шахмат (дори и тези които са освободени от физически 

натоварвания). 

 Децата Ви ще бъдат оценени обективно! 

 Оценки ще  получат на база измерване физическа дееспособност 

( Тестове от МОН) 

 Оценки ще получат на база активното си участие в часовете по ФВС. 

Никой няма да бъде ощетен! Стига да проявява достатъчна активност в часовете 

по ФВС. 

Тел. 0893458363 , Viber:0893458363 

Ден  за консултация: Всеки ден до 19 ЧАСА 

 

 

 

 



ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА 

Даниела Коцева 

Учител по Предприемачество, Икономика и Бизнес комуникации 

 

 

Образователно-квалификационна степен: Магистър по Икономика 

Професионална квалификация: Старши учител 

Педагогичесака практика и професионален опит: 26 години 

 

Изисквания и средства свързани с учебно-възпитателния процес по Предприемачество за 8-ми 

клас: 

- тетрадка за работа в клас и за изпълнение на домашни задания 

- помощни материали при работа в екип по конкретен проект 

- използване на различни методи при усвояване на учебния материал, като дискусии, 

беседи, задачи за творческо мислене, отразяване в тетрадките на основна информация 

и мотивация за представяне на учениците пред класа (работа на дъската) 

Форми и начини за контрол и проверка на знанията: 

- писмена контролна работа 

- тест 

- участие в клас 

- изпълняване на домашни задания 

- умения за работа в екип 

- оценка на писмените работи 

Критерии за оценяване знанията на ученика: 

- изяснява оновните понятия и взаимовръзки 

- обхваща пълно съдържанието на въпроса 

- умение за презентиране на проектите 

Ден за консултации за ученици по Предприемачество:  сряда 14.30ч. 

Ден за консултации за ученици със СОП:  понеделник  14.30ч. 

Ден за среща с родители: при нужда разговор и среща 

 

Контакти: 0899855465 

 


