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КРАТКА БИОГРАФИЯ

Роден съм на 30 юли 1982 г. в град Карнобат, където завърших основното

си образование в ОУ “Христо Смирненски“. Продължих обучението си в

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас, а през 2001 г. бях приет в

Университет Триер, Германия, където получих диплома за немски език. През

2007 г. завърших Колежа по туризъм в гр. Бургас със специалност

„Организация и управление на хотели и ресторанти“, а през 2022 г. се

дипломирах и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

със специалност „Педагогика на обучението по български език и история“. Имах

честта да бъда ученик на едни от най-достойните учители и да се вдъхновя от

техния личен пример.



ОБРАЗОВАНИЕ

 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Карнобат

 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

АЕГ “Гео Милев“ – гр. Бургас

 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Universität Trier – гр. Триер, Германия

Колеж по туризъм – гр. Бургас

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново



ДА СИ УЧИТЕЛ / БУДИТЕЛ

Да бъдеш учител за мен означава да бъдеш будител. Означава да не

спираш да търсиш светлината и да осветяваш пътя на своите ученици.



БОЙНИ ИЗКУСТВА

От 10 години се занимавам с

японското традиционно бойно изкуство

джу-джуцу, а от 5 години съм инструктор

и преподавател на деца на възраст от 5 до

18 години. Защитил съм II Дан.

Джу-джуцу е отличен начин да

опознаеш себе си, собствените си

възможности, слабости и силни страни. Да

възпиташ в себе си дисциплина и чувство

на дълг, отговорност и уважение към

другите. Да израснеш физически,

психически, емоционално и ментално.



КОНТАКТИ

 Адрес: СУ “Иван Вазов” гр. Бургас, Бул.”Христо Ботев” № 42

 Ел. поща: petko_ivanov@abv.bg

 Консултации: На трети етаж в училището, кабинет по „История и цивилизации“


