
 

 СЛАВЕЙКА ПЕТРОВА БУДИНОВА  
Длъжност: Заместник директор учебна дейност  

Образование: Висше  

Образователно - квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „География“ с 

професионална квалификация ,,Географ, учител по география“, - СУ „Св. Климент 

Охридски“ гр. София,  

Образователно - квалификационна степен „Магистър“, по специалност „География“ 

професионална квалификация ,,Географ“ и магистърска програма „Управление на 

човешките ресурси“ - СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София,  

Образователно - квалификационна степен „Магистър“, специалност „Банково дело“, 

професионална квалификация „Магистър по икономика“ - Висше училище по застраховане 

и финанси гр. София,  

Професионалноквалификационна степен – III -тa  

КВАЛИФИКАЦ

ИИ ЗА 

ПЕРИОДА 2016 

г. – 2020 г. №  

Година  Организация  Удостоверение №  Тема  

1.  2018 г.  Център за 

професионално 

обучение към 

Админ Софт ЕООД  

Уостоверение  

№ 751-10/18.05.2016  

Работа с приложни 

програмни продукти: 

Информационна система 

за училищна 

администрация 

АдминПро – модул 

Дипломи и модул 

АдминРД  

2.  2017 г.  ,,Мениджър 

консулт‘‘ ЕООД  

Удостоверение  

№ 2382/ 18.06.2017 г.  

1 кредит  

,,Управление на 

качеството. Изграждане 

на училищна система за 

качество на 

образованието‘‘ модул 2  

3.  2017 г.  Русенски 

университет ,,Ангел 

Кънчев‘‘  

Удостоверение за 

повишаване на 

квалификацията 

06.06.2017 г.  

1 кредит  

Планиране, организация и 

контрол в обучението по 

БДП  

4.  2017 г.  Висше училище по 

застраховане и 

финанси  

Удостоверение  

№ 1957-

869/13.12.2017 г.  

1 кредит  

,,Как да преподаваме 

интересно на 

съвременните еца като ги 

ангажираме и мотивираме 

в час?‘‘  

5  2017 г.  ЦПО към 

,,Европейски алианс 

по 

образованието‘‘ОО

Д  

Удостоверение  

№ 40/16.09.2017 г.  

1 кредит  

,,Екипната работа мецду 

учители, ученици и 

роители‘‘  

6.  2018 г.  Фондация 

,,Кузманов‘‘  

Удостоверение  

№ ЕС – 

7174/09.06.2018 г.  

1 кредит  

Портфолио на Учителя  



7.  2018 г.  Синдикат на 

българските 

учители  

Удостоверение  

№ 285/ 01.03.2018 г.  

1 кредит  

Образование в 

мултикултурна среда  

8.  2018 г.  ,,Ирник Х‘‘ ЕООД  Удостоверение  

№ 541/12.12.2018 г.  

1 кредит  

Комуникативни техники 

на учителя в 

педагогическия процес, 

вербална и невербална 

комуникация‘‘  

9.  2018 г.  СУ ,,Св. Климент 

Охридски” ДИУУ  

Свиетелство за 

професионално-

квалификационна 

степен № 

24262/26.10.2018 г.  

Пета 

професионалноквалифика

ционна степен  

10.  2018 г.  СУ ,,Св. Климент 

Охридски” ДИУУ  

Удостоверение  

№ 7274/11.07.2018 г.  

0,5 кредита  

Организация на 

образователния процес  

11.  2019 г.  Синдикат на 

българските 

учители  

Удостоверение  

№ 22-339/11.03.2019 

г.  

1 кредит  

Наставничество в 

образователната среда  

12. 2019 г. Център Щастие“ Удостоверение № 

9406/ 04.04.2019 г. 

1 кредит 

„Иновативното училище – 

защо и как да го 

създадем?“ 

13. 2019 г. ДИУУ – Ст. Загора Удостоверение № 152 

-15/25.06.2019 г. 

1 кредит 

„Обучение за работа с 

училищен асистент „One 

Book”. 

14. 2019 г. ДИУУ – СУ „Св. 

Климент Охридски“ 

Свидетелство за 

професионална 

кваификация № 

15132/13.11.2019 г. 

Четвърта 

професионалноквалифика

-ционна степен 

15. 2019 г. НЦПКПС Удостоверение № 

9964/28.06.2019 г. 

2 кредитa 

„Климатът и аз. Пестим 

енергия в училище.“ 

16. 2020 г. Уча. се ЕООД Удостоверение № 

392/16.01.2020 г. 

1 кредит 

„Как да развиваме умения 

на 21 век у учениците?“ 

17. 2020 г. ДИУУ Свидетелство за 

професионално –

педагогическа 

специализация 

Серия СУ № 009053 

„Развиване на 

комуникативни умения.“ 

18. 2020 г. ОРАК Удостоверение № 

07568-20/14.10.2020 г.  

2 кредита 

„Развиване на знания и 

умения за създаване и 

използване на дигитални 

интерактивни материали в 

учебния процес.“ 

19. 2020 г. MEDICA PREVENT Удостоверение № 

00338/30.10.2020 г. 

1 кредит 

„Усъвършенстване и 

обогатяване 

професионаланите 

компетентности на 

педагогическите 

специалисти за защита на 



децата и учениците от 

пожари, природни 

бедствия, катастрофи и 

терористични заплахи.“ 

20. 2020 г. Орак Инженеринг“ 

ЕООД 

Удостоверение № 

1003575-

20/19.11.2020 г. 

2 кредита 

„Развиване на знания и 

умения за създаване и 

използване на дигитални 

интерактивни материали в 

учебния процес.“ 

21. 2020 г. ДИУУ Свидетелство за 

професионална 

квалификация  

Серия СУ № 011219 

Трета 

професионалноквалифика

-ционна степен 

22. 2020 г. РЦПППО – София 

област 

Удостоверение № 

530/12.09.2020 г. 

1 кредит 

„Помощник на учителя и 

неговите функции.“ 

23. 2021 г. Уча. се ЕООД Удостоверение № 

1175/30.04.2021 г. 

1 кредит 

„Как да направя уроците 

си разбираеми и 

мотивиращи за учениците 

си?“ 

24. 2021 г. ДИУУ Удостоверение № 

079692/28.05.2021 г. 

3 кредита 

„Диагностичната дейност 

на учителя“ 

25. 2021 г. РААБЕ България 

ЕООД 

Удостоверение № 

125209/08.06.2021 г. 

2 кредита 

„Диагностика и анализ на 

постиженията и 

напредъка на учениците.“ 

26. 2021 г. Заедно в час Удостоверение № 

1250/2021 г. 

3 кредита 

„Програма Училища за 

пример: позитивна 

култура в училище“ 

27. 2021 г. Заедно в час Удостоверение № 

1082/2021 г. 

3 кредита 

„Програма Училища за 

пример: Разпределено 

лидерство в училище.“ 
 


