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Общи данни 
Фамилия  

Имe, Презиме, 

Гражданство    

Христов 
Косьо Атанасов 
Р България 

Дата на раждане 29.04.1961 

Образование 

Диплома №, 

дата на завършване, 

специалност 

Квалификация 

Учителска правоспособност 

Висше 

А 89 № 000082 
26.06. 1989г. 
Електронна техника и микроелектроника 
Магистър електроинженер 

 

Общ трудов стаж 

Педагогически стаж 

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение 

24 год. 
11 год. 
9   год. 
 

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 
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2 

http://www.ptg-gabrovo.com/
http://www.ptg-gabrovo.com/
http://www.ptg-gabrovo.com/
mailto:ptggabrovo@abv.bg
mailto:hr_pan4eva@abv.bg


Общи данни 
Заемани длъжности 1997-1999  учител по практика „Електронна техника“ в 

ТМЕТ „Г-н Бъчваров“ – Севлиево 

2003-2003 учител по „Електронна техника“ в ТМЕТ „Г-н 

Бъчваров“ – Севлиево 

2004-2004 учител по английски език във Второ основно 

училище „Стефан Пешев“ – Севлиево 

2006-2011 учител професионална подготовка  в направление 

“Електротехника, електроника и компютърни науки” в ПТГ 

„Д-р Никола Василиади“ – Габрово 

2014-2015 учител професионална подготовка  в направление 

“Електротехника, електроника и компютърни науки” в ПГИ - 

Дряново 

2015-2018 учител, старши учител теория по професионална 

подготовка  в направление “Електротехника, електроника и 

компютърни науки” в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – 

Габрово 

 
Професионално- 

квалификационна степен  
IV ПКС от 2017 г. 

Специализации - 

Квалификации 

Награди 

Участие в други 
организационни форми на 
обучение 
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Обучение и квалификации форми 
1. Дати (период на обучение) 1983-1989 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ВМЕИ - Габрово 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Електронна техника и микроелектроника 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  Електроинженер, Магистър 

2. Дати (период на обучение) 3 години – 2007 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Габрово  
Факултет „Електротехника и електроника“ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Електрически апарати, Електрически мрежи и системи, 
Автоматизирано  електрозадвижване, Електрически 
машини, Електрически централи и подстанции, 
Електрообзавеждане, Електроснабдяване, 
Възообновяеми енергоизточници, 
Електрообзавеждане на специални машини и 
съоръжения, Автоматизация на промишленото 
електроснабдяване, Приложни компютърни методи и 
др. 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Магистър, Електроинженер, Втора специалност 
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Обучение и квалификации форми 
3. Дати (период на обучение) 09.1993- 06.1994 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Свободен факултет за допълнителна квалификация 
при ВМЕИ-Габрово 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Педагогика, Педагогическа психология, Основи на 
реториката, Учебно-технически средства, 
Педагогическа практика и защита 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  Учителска правоспособност (учител) 

4. Дати (период на обучение) 20.09.2011- 15.10.2011 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ДИПКУ - Варна 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Придобиване на V-та ПКС 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

ПЕТА Професионално-квалификационна степен 
 

5 



Обучение и квалификации форми 
5. Дати (период на обучение) 9.10. 2017 -7.11. 2017  

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Стара Загора, ДИПКУ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Придобиване на IV ПКС 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

ЧЕТВЪРТА Професионално-квалификационна степен 

6. Дати (период на обучение) 2год. – 1992г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Университет за национално и световно стопанство, 
Висша бизнес- школа - Габрово 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Финансово право, Фирмено право, Цени и 
ценообразуване, Вътрешнофирмено планиране, 
Стопански системи и управлението им, Пазарна 
политика, Психология на мениджмънта, Счетоводство 
на фирмата, Информатика и мениджмънт, Маркетинг, 
Международен бизнес, Рискът в управлението 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  Мениджмънт и маркетинг 
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Обучение и квалификации форми 
7. Дати (период на обучение) 1 год. 1990 г.  

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ВМЕИ – Габрово 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Обща теория на журналистиката, Инженерна 
журналистика, Основи на идеологията и реториката, 
Журналистическа стилистика, Теория и практика на 
графична архитектура на вестници и списания 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Журналист – кореспондент на средствата за масова 
информация  

8. Дати (период на обучение) 01.11.2001-16.06.2004 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и 
Методий“ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Практически английски език – Първа и Втора част, 
Фонетика и фонология, Морфосинтаксис на английски 
език, Английска литература, Американска литература, 
Методика на обучението по английски език, Практико-
приложен държавен изпит - английски език 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

7 



Обучение и квалификации форми 
9. Дати (период на обучение) 19.01 – 28.01.2017  

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  

Три квалификационни кредита 

10. Дати (период на обучение) 14.01.2019 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Технически университет - Габрово 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

СТРЕС И ДИСТРЕС 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Един квалификационен кредит 
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Обучение и квалификации форми 

11. Дати (период на обучение) 19.03.2017 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Стара Загора, ДИПКУ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / 
тематика 

Научно-методически аспекти на организация на 
училището и процеса на обучение 

Наименование на завършена 
и/или 
придобита квалификация  

Един квалификационен кредит 

12. Дати (период на обучение) 01.12.2006 -05,12.2006, 40 часа 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / 
тематика 

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

Наименование на завършена 
и/или 
придобита квалификация  

Базови и специфични компютърни умения на учители 



Учебни предмети, по които преподава 
педагогическият специалист 

Учебни предмети по  
професионална подготовка за  
специалност:  
„Компютърна техника и технологии“  
“Системно програмиране” 
 професионално  
направление „Електроника, 
автоматизация и  
компютърна техника“ 
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 Учебна практика ЗПП по „Организация 
на компютъра“ – 11 клас, спец. Системно 
програмиране (СП) 

 Учебна практика ЗИПП по „Организация 
на компютъра“ – 11 клас, спец. СП 

 Периферни устройства – Учебна 
практика 12 клас, КТТ и СП 

 Периферни устройства – 11 клас, КТТ 
 Компютърни мрежи-теория и практика, 

12 клас СП 
 Комплексна практика по специалността 

– 12 клас, КТТ и СП 
 Производствена практика - 10 клас, 

Приложно програмиране 
 Производствена практика – 11 клас, КТТ 
 Производствена практика – 12 клас, КТТ 

и СП 
 



Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 

 

• ......................... 
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Участие в програми и проекти 

Програма „Учене  през целия живот“ – 2009г –  

Проект по Коменски - „Индивидуални 
квалификационни дейности“,Exeter, Англия 

Програма „Учене  през целия живот“ -2011г.- 
Проект „Мобилност“ по Леонардо да Винчи“, 
La Roch sur Yon, Франция 

Програма „Учене  през целия живот“ – 2013г. -
Проект по Коменски - „Индивидуални 
квалификационни дейности“,Colchester, 
Англия 

 

 

• Програма „Еразъм+“ – 2018г. Проект по 
КД102 – Мобилност на ученици, Valencia, 
Испания 

• Програма „Еразъм+“ – 2019 г. . Проект по 
КД101– Мобилност на учители, Valencia, 
Испания 
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Обосновка за избор на учебник и учебни 
помагала 

• За всички  предмети от ЗПП използвам предимно Интернет 

източници, с оглед голямата динамика и специфика на 

професиите „Системно програмиране“ и „Компютърна техника и 

технологии“. 
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Философия на преподаване 

• Според Вашите виждания, какво прави един добър учител?  - Преподава добре. 

•  Как формирате мнението си?- за  учениците – Според показаното в часовете ми. 
Какви са вашите убеждения за преподаването и ученето?- Принципите на 
Коменски. 

• Как убеждавате Вашите ученици и какво искате да постигнете? – Искам учениците 
да усвоят това, което изучават в училището. 

• Какъв тип похвати използвате при обученията си? – Различни. 

• Тези похвати променят ли се в различните класове и теми? – да. 

• Има ли връзка между Вашата философия на преподаване с работата Ви с 
учениците? - да 

• Какво мислите за учителската си кариера? Възприемате ли я като мисия? – да. 
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 Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. 

Старая се да прилагам принципите на Коменски, че образователният 
процес трябва да е приятен и увлекателен, както за учениците, така 
и за учителя.  

Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да 
работим върху развиването на индивидуалните потребности на 
ученика.  

Трябва да работим в посока за активно включване на учениците в 
процеса на учене.  

Смятам, че учителят трябва да има повече права при изготвяне на 
тематичния план по предмета, който преподава, като се съобразява 
с възможностите на групата.  

Моята философия на образование е то да бъде прогресивно. 

Смятам, че учениците трябва да се учат от преживяванията и 
събитията от реалния живот, които са значими за тях. 
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