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0883 59 39 20
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momchil.m.petkov@gmail.com
Българска
05 май 1992
2008 - 2012
Web design, изработване на web сайтове за частни клиенти и фирми.
Web developer
Цялостна изработка на сайтове.
От 2011
Технически Университет – София
Компютърни системи и технологии

2006 – 2011
Математическа гимназия Гео – Милев – Плевен
Профил със засилено изочаване на Информатика, математика, физика, английски
Диплома за завършено средно образование

2003 – 2006
СОУ “Иван Вазов” – Плевен
Паралелка профил математика

1999 – 2003
ОУ” Йордан Йовков” – Плевен

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.
МАЙЧИН ЕЗИК

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
АНГЛИЙСКИ
• Четене
• Писане
• Разговор

ОТЛИЧНО
ОТЛИЧНО
ОТЛИЧНО

ФРЕНСКИ

• ЧЕТЕНЕ
• ПИСАНЕ
• РАЗГОВОР
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други хора в
интеркултурно обкръжение, в ситуации,
в които комуникацията и екипната
работа са от съществено значение
(например в културата и спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И

ОСНОВНО
ОСНОВНО
ОСНОВНО

Посещаване на курс по Психология и Логика в Математическа гимназия – Плевен.
Посещаване на курс за работа с хора с цел обучение по „ привенция на наркоманията„
към читалище ЛИК град Плевен.
Членувал в Ротари Интеракт клуб Плевен към езикова школа „Бъчварови“.

Организиране на състезания по колоездене към клуб по колоездене град Плевен.
Няколкократно избиран за отговорник на класа и ръководител на групи в училище
и извън учебната дейност.
Състезател по тенис на корт от 2008 до 2012, картотекиран към тенис клуб „Спартак 2000“
град Плевен.

РАБОТА С КОМПЮТЪРНИ ЕЗИЦИ: C(НИВО НАПРЕДНАЛ), C++ (НИВО НАПРЕДНАЛ), C# (НИВО НАЧИНАЕЩ),

JAVA (НИВО НАЧИНАЕЩ), HTML(НИВО НАПРЕДНАЛ), CSS (НИВО НАПРЕДНАЛ), JAVA SCRIPT(НИВО СРЕДНО),
SQL (НИВО НАЧИНАЕЩ), PHP(НИВО НАЧИНАЕЩ), РАБОТА С MICROSOFT OFFICE И ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ.
CISCO CCNA ( ЧЕТИРИТЕ СЕМЕСТЪРА ЗАВЪРШЕНИ) – ПРИДОБИТИ В УЧЕБЕН КУРС В ЧИТАЛИЩЕ ЛИК –
ГР. ПЛЕВЕН.
Участвал в изработка и поддръжка на интернет- радио

КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Заинтересован от електроника и електротехника.

Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

B, M придобито на: 27.07.2010
ЧАСТ ОТ ИЗРАБОТЕНИ САЙТОВЕ:

http://mathcomp.hit.bg/
http://sesito.hit.bg/
http://tokvgazove.hit.bg/
http://sslsu.hit.bg/
http://fortunapleven.com/
Участвал във всички градски и областни кръгове на олимпиадата по информатика, класиран три
пъти за националния кръг. Посещавал три от Националните лагер школи за подготовка на
националния отбор по информатика, в първата трети по класиране за групата в страната, във
втората пети.
Участвал в повечето турнири по информатика (есенен, зимен, пролетен), в online турнирите на
USACO, Top Coder, хърватската национална online олимпиада, румънско online състезание, в
състезанията на българската online Arena.
Взимал участие в олимпиади и състезания по математика от 3 до 12 клас, класиран
няколкократно на призови места (от първо до трето).
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