
IX ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен 

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО 

на Слави Върбанов Димов 

длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в 

прогимназиален етап 

1. Образование 
и квалификация 

ВИФ “Георги Димитров” /НСА/ София 
висше - магистър 

2. Специалност Физическа култура 

3. Трудов стаж Общ              -   33 г.  
Учителски   -   33 г. 

4. Учебни дейности Планиране, подготовка и провеждане 
на учебния процес в прогимназиален 
етап и тренировъчния процес на отряд 
“Млад огнеборец” при IX ОУ “Панайот 
Волов” гр. Шумен 

5.Социални умения и 
компетенции 

Отлични комуникативни умения и 
способност за бързо адаптиране. 
Позитивно мислене. Лоялност, 
креативност, коректност и 
организираност. Умения за работа в 
екип. 

6.Организационни 
умения и 
компетенции 

Отлични организаторски умения. 
Умения за създаване на благоприятна 
атмосфера, която допринася и 
стимулира добрия психологически 
климат, коректни взаимоотношения, 
общуване и сътрудничество. Умения 



за разрешаване на проблеми и 
вземане на решения. 

7.Технически умения и 
компетенции 

Работа с операционна система 
Windows, Microsoft Office, Internet 

8.Квалификационни курсове 

 Методика за обучение на децата и 
учениците по безопасност на 
движението по пътищата 

9.Почетни отличия, 
дипломи, 
грамоти,плакети 

9.1. Почетно отличие “Неофит Рилски” 
от Министъра на образованието и 
науката 2019г.; 

9.2. Диплом и значка- Наградата на 
Шумен “Учител на годината - 
2019г.” от Общински съвет Шумен; 

9.3. Грамота и почетен плакет 
“Пожарникар на годината - 2014г.” 
МВР-ГД “ПБЗН от Министъра на 
МВР; 

9.4. Плакет, златна значка и сертификат 
за участие в 22-ри международни 
състезания по пожаро-приложен 
спорт Мартини, Швейцария 2019г.;  

9.5. Плакет от Министъра на МВР и 
Спортна асоциация на МВР  - 
Републикански шампион по 
пожароприложен спорт - 2018г.; 

9.6. Плакет от Министъра на МВР и 
Спортна асоциация на МВР-
Национален рекорд в 
дисциплината 400 м. щафетно 
бягане” от 22-ри международни 
състезания Мартини, Швейцария- 
2019г.; 



9.7. Грамота от НСА “Васил Левски” 
София за принос в спорта и 
издигане авторитета на НСА - 
2019г.; 

9.8. Благодарствени писма от ГД 
“ПБЗН” за популяризиране 
професията пожарникар сред 
подрастващите - 2009г. - 2020г. 

10. Резултати и успехи 
като треньор на МПО 
“Млад огнеборец” и 
призови класирания, купи 
и медали 

10.1. ЧЕТВЪРТО място в класирането по 
нации като треньор на отбор 
“Млад огнеборец” от 23 държави и 
ОСМО  място в комплексното 
класиране от 60 участващи отбора в 
22-ри международни състезания 
Мартини, Швейцария – 2019г.; 

10.2. 11 години подред общински и 
областен първенец на гр. Шумен и 
област Шумен в състезанията по 
пожаро-приложен спорт на МПО 
“Млад огнеборец”; 

10.3. Почетна купа и медал за първо 
място в комплексното класиране 
на 19-ти републикански състезания 
по пожаро-приложен спорт Албена 
- 2018г.; 

10.4. Почетна купа и медал за второ 
място в комплексното класиране 
на 20-ти републикански състезания 
по пожаро-приложен спорт - 
2019г.; 

10.5. Почетна купа и медал за второ 
място на Републикански турнир - 
Свиленград - 2018г.; 



10.6. Почетна купа и медал за трето 
място на на Републикански турнир - 
Свиленград - 2016г.; 

10.7. Почетни купи и медали за трето 
място от Републиканските 
първенства на МПО “Млад 
огнеборец” - Албена - 2010г., 2013г. 
и 2016г. 

11. Снимки на посочените 
по-горе документи, 
плакети, купи 

 

  
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


