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Представяне:

Казвам се Русин Ангелов Бориславов и съм роден през 1973 г. в град Провадия, 

област Варна. Средното си образование завърших в Немската гимназия, град 

Бургас с професионална квалификация преводач на техническа литература.

Висшето си образование завърших през 1997 година в ПУ“Паисий 

Хилендарски“, град Пловдив по специалност „Български и немски език“. От 

университета придобих и квалификация „Екскурзовод с право да работи с 

немски език“.

След отбиването на редовната военна служба постъпих в СУ „Иван Вазов“, град 

Бургас, където преподавам и до днес немски и английски език като първи чужд 

език. Имам 21 години трудов стаж в системата на средното образование.

През 2011 година придобих професионална квалификация от СУ“Св.Климент 

Охридски“, град София „Учител по английски език“.

Автор съм на учебно помагало по немски език за предучилищна група и първи 

клас. От 2011 година съм председател на синдикалната секция на в СУ „Иван 

Вазов“ към КТ „Подкрепа“.

Председател съм на УС на Сдружение за демократично образование „ФАР“, 

град Бургас, където съм референт в неформалното гражданско образование.

Обичам да чета книги, да спортувам и да пътувам до различни дестинации по 

света, но най – много обичам да се завръщам в България.



Образование:

Средно образование:

1987-1992: Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте”, гр. Бургас

Висше образование:

1992-1997: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, град Пловдив

2011: СДК „Английски език“ в СУ“Св.Климент Охридски“, град София



Професионални квалификации:

⦁ 05.11.2004: V. ПКС- Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 

Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите-Варна на 

тема „Чуждоезиковото обучение на теория и практика“

⦁ 29.102005: IV. ПКС, - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 

Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите-Варна на 

тема „Чуждоезиковото обучение на теория и практика“

⦁ Ежегодни конференции на Дружеството на преподавателите по немски език, 2008-

2021 година , съвместно с Департаментите  за информация и повишаване на 

квалификацията на учителите – София и Стара Загора 

⦁ 05.07.2000 година, двуседмичен  международен курс на тема „Странознание на 

Германия“ в Зоненберг, Гемания.

⦁ 24.01.2014 година, квалификационен курс „Обучение на педагогически специалисти 

за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“, 

НИОКСО

⦁ Квалификационен курс „Формиране на работна заплата, вътрешни правила за 

работна заплата“ – Сдружение „Образование без граници“, София

⦁ 22.10.2012 година, квалификационен семинар за учители по немски език към 

изложбата на Гьоте – институт „Музика + Х – поп, инди, хип-хоп и техно от Германия“

⦁ 2006 година, тримесечен курс „Преподаване на политическо и гражданско 

образование  в Югоизточна Европа“, Сараево, Босна и Херцеговина

⦁ 2005 година, квалификационен курс за мултипликатори в Югоизточна Европа „Ролята 

на треньора и дидактика на семинара“, Гьоте –институт , София



Професионални квалификации

25.11.2016: „Образование без граници-БГ 2012“, квалификационен курс на тема: 
„Нормативни промени в сферата на образованието“ – ЗПУО,ДОС

2.04.2017: Тракийски университет, ДИПКУ Стара Загора, допълнително обучение 
за 1 кредит : „Das Lesen – effektiv-interaktiv-konstruktiv”.

25.09.2017: Тракийски университет, ДИПКУ Стара Загора, допълнително 
обучение за 1 кредит : «EU und die neuen Aufgaben der Schule heute”

23.04.2018: Тракийски университет, ДИПКУ Стара Загора, допълнително 
обучение за 1 кредит : “Der Weg vom Gedanken zum Text.Förderung der 
Schreibfertigkeit“

21.10.2018: Сдружение: „Образование без граници-БГ 2012“, допълнително 
обучение за 1 кредит : «Гражданско образование»

29.10.2018: Сдружение: „Образование без граници-БГ 2012“, допълнително 
обучение за 1 кредит : «Подобряване на качеството на обучение»

15.12.2018: Университет «Проф.д-р Асен Златаров», гр.Бургас, допълнително 
обучение за 1 кредит : «Модели на педагогически стратегии при работа с деца от 
аутистичния спектър и с поведенчески разстройства в условията на 
образователния процес»



Професионални квалификации

 11.09.2020: Сдружение “Образование без граници-БГ 2012“, допълнително 
обучение за 1 кредит на тема: „Стрес: същност, причини, стратегии. 
Професионален стрес: техники за овладяване и контрол на стреса.“

 20.11.2020:КНСБ, курс на обучение за 1 кредит: “Трудови, социални и 
осигурителни права“

 30.06.2021: Сдружение “Образование без граници-БГ 2012“, допълнително 
обучение за 1 кредит на тема: „Практически въпроси по прилагането на Кодекса 
на труда“

 17.07.2021: ПУ “Паисий Хилендарски“, град Пловдив, ДКПРПС, допълнително 
обучение за 1 кредит на тема: „Ролята на учителя и интеркултурния подход в 
обучението по чужд език“

 07.10.2021: „Орак инженеринг“ ЕООД, град Пловдив, допълнително обучение за 
3 кредита на тема: „Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и 
превенция на рисковете за децата в мрежата“

 04.06.2022: “Фондация „Тръст за социална алтернатива“, град София, 
допълнително обучение за 1 кредит на тема : „ Готови за многообразие- към 
приобщаващо мислене и отговорност към различията“



Професионални квалификации

 21.07.2022: ПУ “Паисий Хилендарски“, град Пловдив, ДКПРПС, допълнително 

обучение за 1 кредит на тема: „Дистанционното обучение – транснационални и 

интеркултурни аспекти“

 2.09.2022: Ню Едюкейшън Център ЕООД, гр.Пловдив, допълнително обучение 

за 1 кредит на тема «Как да мотивираме учениците да учат»



По - важни обучения и награди



По - важни обучения, конференции и награди

⦁ 09.07.2013 година, Национален конкурс «Училището – желана територия на 

ученика», първо място на областния кръг в направление «Педагогически политики и 

модели за превенция срещу негативни явления в училищната общност»

⦁ 31.10.2013 година,  седми национален конкурс «Училището – желана територия на 

ученика» – трето място за семинар с ученическия съвет в СУ «Иван Вазов» на тема 

«Уроци по толерантност»

⦁ 05.03.2006 година, обучителен курс «Базови и специфични компютърни умения на 

учители по чужди езици», НПЦ, София

⦁ 2010 година, семинарно обучение «Училища без дискриминация», МОН и Комисия 

за защита от дискриминация, град Бургас

⦁ 2008 година, 20-конгрес на ИНЕПС «Индивидуално ориентиране на учениците в 

продуктивното обучение», град Бургас

⦁ 2014 година, 26 конгрес на ИНЕПС « Учениците в центъра на продуктивното 

обучение», Берлин, Германия

⦁ 2007 година, Методически семинар за учители по немски език на Оксфорд център 

«Имейл проект», Бургас

⦁ 2007 година, Методически семинар за учители по немски език на Оксфорд център 

«Учене на езици в ЕС – Европейско езиково портфолио и общите европейски езикови 

рамки», Бургас

⦁ 2000 година, Обучителен семинар за ръководители на международни младежки 

обмени, Зоненберг, Германия

⦁ 2002 година, Международен семинар «С какви ценности искаме да живеем и за кои 

ценности искаме да се борим», Зоненберг, Германия

⦁ 2001 година, Обучителен семинар «Бъдещето на образованието на младежите и 



24.04.2016: РУДЕЛ, ФРАНЦИЯ, МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ : “Living 

together: differences and identities” 

08.09.2016: Дружество на преподавателите по немски език в България, международна 

конференция по програма „Европа на гражданите” на тема : „ MY!Europe” 

11.10.2017: Фондация работилница за граждански инициативи, обучителен курс на тема :       

„ Заедно срещу антициганизма в България“ 

22.06.2017: Тракийски университет, ДИПКУ Стра Загора, участие и успешно представяне на 

педагогическа практика „Продуктивното обучение – средство за превенция на ранното 

отпадане от училище“ в XVII национален педагогически форум с международно участие на 

тема :  „Стратегии и партньорства за иновативно образование“  

26.05.2017: Сдружение Асоциация „Деметра“, участие във Форум за родители като 

модератор на група ученици, учители и родители на тема: „Обединени срещу агресията на 

децата в училище“ 

15.02.2017: Клет, България, семинар на тема: „Your space – the positive and practical approach 

to learn English” 

20.04.2018: IPLE, Германия, международен конгрес на тема : „ Productive learning – facilitating 

the transition to the world of work” 

22.05.2018: МКБППМН при Община Бургас, обучителен семинар на тема: „ Разлики между 

хиперактивност и дефицит на вниманието, агресивност и палаво дете. Интервенции, 

педагогически и терапевтични подходи. 

18.07.2018: Norway Kanires Ungdom, Youthpass, групов лидер на младежи за участие в 

международен младежки обмен по програма Еразъм + на тема : „ Youth Rhythm for 

Environment” 

27.09.2018: KLD, Deuttschland, Симпозиум по програма Еразъм+ на тема „ Europe ant its rural 

areas” 

 

 



Участия в проекти и обучения

 2019: Еразъм+, двугодишен международен проект за повишаване на 

квалификациите на учителите в работата с деца с образователни дефицити на 

тема „Активни и мотивирани“, съвместно с партньорското училище от град 

Берлин „Schule am Schillerpark”

 2022: Еразъм+, двугодишен международен проект за повишаване на 

квалификациите на учителите и учениците, сектор „Училищно образование“ на 

тема: „Европейски опит за модерно образование“ и сектор «Професионално 

образование и обучение» на тема: «Европейски умения за професионална 

реализация» в партньорските училища в Рожнява, Словакия и Берлин, 

Германия.



За моята работа и педагогическата ми практика

От 1998 година, веднага след като завърших висшето си образование и

отбих военната си служба започнах работа в СУ“Иван Вазов“, град

Бургас, където работя и до днес. Почти веднага започнах да повишавам

квалификацията си и да се запознавам с различни алтернативни методи

на неформалното образование. Последваха многобройни семинари,

където се обучавах и имах възможността сам да бъда обучител на много

от тях. Успях да включа много от моите ученици в проектите, семинарите

и обученията на Сдружение за демократично образование ФАР, Бургас .

През 2013 година спечелих трето място със семинара на ученическия

съвет „Уроци по толерантност“. Станах автор и на учебно помагало по

немски език за начален курс. Смятам, че българското образование има

нужда от повече демократични форми и от разчупване, за да отговори на

новите изисквания и на желанията на учениците . Широко би трябвало да

се популяризира работата на Училищното настоятелство и на

Ученическия съвет. През 2008 и 2017 година координирах 20 конгрес на

Института за продуктивно обучение в Европа, чийто методи за превенция

на отпадащите от образованието ученици са едно от решенията на

нашето училище.

През 2018 година бях главен координатор на ежегодната конференция на

учителите по немски език, която се проведе в град Бургас.





Информация за връзка: 

СУ “Иван Вазов”,

Бул. “Хр.Ботев“ 42

Телефон: 0888659357

e-Mail: russinb@hotmail.com

mailto:russinb@hotmail.com


Благодаря за вниманието!


