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 Живея в гр.Велико Търново 

 Трудов стаж по специалността   19 години 

 Е-mail-ves_vess@abv.bg 

 



 Издигам уважението към индивида да 

определя своята личност като  

 “ способност да поеме отговорността за 

собствените си дела“.  

 Да си даде сметка, че ученето изисква 

много време и упорит труд и да си поставя 

реалистични, постижими, близки цели, за 

да можете да постигне и далечните. 

 



Нововъведението  ми в обучението се изразява 

в умението ученика: 

o да открива удоволствие от нови знания в 

изучаването на кулинарията   и туризма; 

o да не се обезкуражава от възникналите 

трудности; 

o да може да приема нови начини на учене, 

различни от вече използваните в другите 

предмети; 

o да бъде любознатен и толерантен. 

oДа бъде доволен от постиженията си 

oИ  всичко да посреща с усмивка 

               Всяко постижение е победа. 



 Специалист   

Тeхнически Университет  гр.София, 

Колеж  гр.Сливен  

 Специалност   

Технология на храната и обществено хранене  

Професионална квалификациая      

     УЧИТЕЛ 



  Бакалавър и Магистър 

Великотърновски университет 

,,Св.Св.Кирил и Методий,, 

гр.Велико  Търново 

Специалности 
ТУРИЗЪМ и 

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ 

 

 



   

 

 
26.03.2012г 

 

• Свидетелство за завършен курс за работа с интерактивни 
мултимедийни продукти и софтуер за управление на 
ученически работни места  

26.02.2016г 

 

• Удостоверение за завършено обучение ,, За 
Базови и специфични компютърни умения на 
учителя,,  

 

• Удостоверение  за курс по Английски език 
от Школа Магнаура 



•LEONARDO DA VINCI 16.09.20 
11g 

•Emotional inteligence in 
communication 

13.02.2012g 

• За обучение на специалисти за формиране на 
знания,умения и компетентности за оценяването на 
учениците 

11.10.2013г 

•Culinary Arts  Institute 04.12.2015g 

•Emotional Intelligence and 
Value Management 14.09. 2015г. 



03.112013г 
• ,,Ефективно взаимодействие с родителите  ,, 

25.10.2014г. 

• ,,Обогатяване и динамика на професионално-
ролевия репертоар на съвременния учител,, 

15.12.2006г 

• Грамота ,,За участие в 10 то юбилейно 
състезание,, 



 04.06.2017г.   Технология на учителското 

портфолио – лектори от ВТУ 

 21.10.2017г .Свидетелство за професионално-

квалификационна степен-пета издадено 

отВТУ,,Св.св.Кирил и Методий,,гр.В.Търново 

 25.11.2018г Дигитални уменияи ИКТ-Облачни 

технологий офис 365 

 6.12.2018г Самооценка чрез SELFI 

 20.042019г Обучение по дигитални умения и 

ИКТ 





ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ -

ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И  

КЕТЪРИНГ 

специалности 

 Кетъринг 

 Производство  на кулинарни изделия и напитки 

 Производство и обслужване на заведенията  за 

хранене и развлечение 

 Организация на хотелиерството 

 



 

Специалности 

 Организация на туризма и свободното време 

 Екскурзоводско обслужване 

Анимация в туризма 



 Технология на 
кулинарната 
продукция 

 Микробиология 

 

 Хигиена на храненето 
и хранителното 
законодателство 

 

 Въведение в 
професията 

 

 Организация и 

функциониране на 

кухнята ,ресторанта и 

хотела-3 отделни 

предмета 

 Професионална етика 

 Хотелиерство 

 ЗИП –професионални 

предмети 

 И други 

 





-по Технология на кулинарната продукция 

-По Организация и функциониране на кухнята 

,ресторанта и хотела 

-По сервиране 

-По хотелиерство 

 



 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 

  05 до 16 09.2011г.Посещение  на гр.Флоренция 

Италия по проект Леонардо Да Винчи-обмяна на 

опит в хотелиерството и ресторантьорството 

 



 Проектът „Органичната и здравословна 

храна в Европа” има за цел да сравни 

хранителните технологии в цяла Европа и 

да установи приликите и разликите . Идеята 

е да се насърчава осведомеността на 

учениците за по- здравословен начин на 

живот във връзка с хранителните навици и 

спортните дейности. 

 

 



Двадесет ученици от гимназията изкараха 

летния си стаж от 3 седмици  в град 

Флоренция по Ученически 

практики,като аз бях наблюдаващ 

учител  по готварство,сервиране и 

хотелиерство.  

 



като председател ,член и консултант 

 

 ГОТВАЧ 

 

 ЕКСКУРЗОВОД 

 

 ХОТЕЛИЕР 



  

 Кулинарен туризъм  

 Вкусотиите на Баба 

 



 Подготовка на ученици 

за професионални 

състезания 

 За най добър млад 

готвач 

 За най добър млад 

сладкар – хлебар 

 В кулинарна академиа 

за хранителни изкуства 

гр.Варна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Никулден 

 Благотворителни 

инициативи 

 Трудови инициативи 

 



 

От 2012г  Стартира проект ,,Ученически 

практики,, 

 По време на реализацията на проекта ученици 

от различни професии и специалности, 

отработиха 240 часа по програма, изготвена  

от наставниците  . 

 Учениците  имаха възможност да 

усъвършенстват професионалните си умения . 

Много от тях намериха своето работно място. 






