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КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА  2016 г. – 2020 г. 
 

№ Година Организация Удостоверение № Тема 

1. 10.06.2016 г. Фондация 

„Благотворител“  

Удостоверение за 

организиране на занимания 

по добродетели в 

училището 

„Часовете, които ни дават сила“ 

2. 07.09.2016 г. – 

11.09.2016 г.  

Фондация 

„Благотворител“ 

Удостоверение за 

специализирано обучение 

по програма „Добродетели“ 

„Колкото повече, толкова 

повече“ 

3. 20.09.2016 г. Нимеро ООД Сертификат за успешно 

преминато обучение 

Работа с образователен софтуер 

„Envision“ 

4. На 01.12.2016 г. 

и на 23.03.2017 г. 

ВУЗФ  - гр. София и 

СБУ 

Удостоверение 

№ 1238-152 от 24.03.2017 г. 

1 кредит 

,,Квалификацията на 

педагогическите специалисти в 

условията на новата нормативна 

уредба.'' 

5. 17.06.2017 г. – 

18.06.2017 г. 

„Мениджър 

консулт“ ЕООД 

Удостоверение 

№ 2384/18.06.2017 г. 

1 кредит 

,,Управление на качеството. 

Изграждане на училищни 

системи за качество на 

образованието.''  

6. 15.09.2017 г. – 

16.09.2017 г.   

ЦПО към 

„Европейски алианс 

по образованието“ 

ООД 

Удостоверение 

№ 39/16.09.2017 г. 

1 кредит 

,,Екипната работа между 

учители, уеници и родители.'' 

7. 17.11.2017 г.  УЧИЛИЩА.БГ и 

Академия НИКЕ 

Сертификат за участие в 

конференция 

„Желаното училище, решения за 

управление“ 

8. 07.12.2017 г. МОН, дирекция 

“Квалификация и 

кариерно равитие“ и 

ДИПКУ -Тракийски 

университет  - Стара 

Загора 

Сертификат за участие в 

кръгла маса 

„Квалификацията на 

педагогическите специалисти – 

тенденции и перспективи“ 

9. 03.02.2018 г. – 

04.02.2018 г.  

ПУ „Паисий 

Хилендарски“ гр. 

Пловдив 

Удостоверение 

№ КК – 2101 от 30.04.2018 

г. 

1 кредит 

,,Менторска подкрепа за 

начинаещия учител: 

предизвикателства, решения и 

добри практи.'' 

10. 09.02.2018 г. – 

10.02.2018 г. 

VISA и академия 

НИКЕ 

Удостоверение Без кредит 

Умения за управление на 

личните финанси по 

програма „Нашите пари“ 

„Управление на образователни 

структури“ 

11. 09.03.2018 г.  МОН и СБУ Сертификат „Тероризъм  - заплаха за 

човешката сигурност. Мерки за 

училищата“ 

12. 17.04.2018 г. – 

19.04.2018 г. 

Сдружение “Център 

за обучение и 

квалификация“ 

Удостоверение 

№ КК/196/112 от 11.05.2018 

г.- 1 кредит 

,,Функции на атестирането в 

системата на управление на 

качеството.'' 

13. 25.05.2018 г. – 

26.05.2018 г. 

ЦПО към 

„Европейски алианс 

по образование“ 

ООД 

Удостоверение 

№ 150/26.05.2018 г. 

1 кредит 

,,Методи и средства за справяне с 

проблемно поведение на ученици 

в клас.'' 



 

 

 

14. 22.10.2018 г. – 

23.10.2018 г. 

Сдружение“Център 

за обучение и 

квалификация 

Удостоверение 

№ КК -1102/121 

1 кредит 

,,Облачни технологии и тяхното 

приложение в образованието.'' 

15. 30.10.2018 г. РЦПППО – София 

област 

Удостоверение 

№ 93/30.10.2018 г. 

1 кредит 

„Индивидуална форма, 

индивидуални учебни планове и 

програми“ 

16. 10.11.2018 г – 

11.11.2018 г. 

„Ирник Х“ ЕООД Удостоверение 

№ 93/30.10.2018 г. 

1 кредит 

„Родители и учители – обучаваме 

и възпитаваме заедно“ 

17. 19.11.2018 г. - 

20.11.2018 г. 

Русенски 

университет „Ангел 

Кънчев“ 

Удостоверение 

№ БДП-К 1145/107 от 

20.11.2018 г. -1 кредит 

„Планиране, организация и 

контрол в обучението по БДП“ 

18. 16.04.2019 -

18.04.2019 г. 

Сдружение Център 

за обучение и 

квалификация 

Удостоверение 

№ КК/302/079/17.04.2019 г. 

- 1 кредит 

„Общуване на учителя с новите 

поколения ученици“ 

19. 09.03.2019 г. – 

04.04.2019 г. 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Удостоверение 

№ 9373/04.04.2019 г. 1 

кредит 

,,Иновативно училище - защо и 

как да го създадем?'' 

20. 24.06.2019 г. – 

28.06.2019 г. 

МОН, НЦПКПС, 

национален център  

Удостоверение 

№ 9938/28.06.2019 г. 

2 кредита 

„Климатът и аз. Пестим енергия 

в училище“ 

21. 10.09.2018 г.- 

15.06.2019 г. 

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение 

№ 4729/15.06.2019 г. 

1 кредит 

„Ефективно лидерство: Добри 

практики за управление на екип в 

образователната институция“ 

22. 10.09.2018 г.- 

15.06.2019 г. 

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение 

№ 4814/15.06.2019 г. 

1 кредит 

„Развиване на четивна 

грамотност у учениците“ 

23. 10.09.2018 г.- 

15.06.2019 г. 

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение 

№ 5225/15.06.2019 г. 

1 кредит 

„Преподавай като лидер: 

планиране на интерактивни 

уроци за ученици“ 

24. 12.09.2019 г. РЦПППО – София 

област 

Удостоверение Без кредит Функционална оценка на деца 

със СОП - “Философията на 

МКФ“ 

25. 28.11.2019 г. – 

29.11.2019 г. 

Сдружение 

„Синдикат на 

българските 

учители“ 

Удостоверение 

№ 0436/06.12.2019 г. 

1 кредит 

„Атестиране на педагогическите 

специалисти“ 

26 04.12.2019 г. – 

05.12.2019 г.  

„Орак инжинеринг“ 

ЕООД  

Удостоверение 

№ 05416-19 от 05.12.2019 г. 

1 кредит 

Как да развиваме умения на 21 

век у учениците? 

27. 31. 11.2019 г. – 

31.12.2019 г.  

 Уча.се Удостоверение 

№ 387/16.01.2020 г. 

1 кредит 

„Обучение по дигитални умения 

и ИКТ“ 

28. 04.02.2020 г. – 

05.02.2020 г.  

ООЗ – СТМ ЕООД 

Служба по трудова 

медицина  

Удостоверение 

№ 33/07.02.2020 г. 

Без кредит 

Безопасност и здраве при работа 

 


