
                                            ПАВЛИНА ИВАНОВА СТОЙНЕВА 

 Длъжност: Учител по Информатика и Информационни технологии 

Образование: Висше  
Образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност “Публична 

администрация” - Технически университет - Габрово, 
 

Образователно – квалификационна степен „Магистър-инженер“ по специалност „Електроенергетика и 

        електрообзавеждане” - Технически университет - Габрово,  
Професионална квалификация „Учител“ по специалност „Информатика и информационни 

технологии“ - Технически университет – Габрово 

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2021 г. 
 
 
 
 

№ Година Организация Удостоверение № Тема 

     

1. 10.11.2018 г. - „Ирних Х” ЕООД Удостоверение     „Родители и учители- 
 11.11.2018 г.  № 544/12.12.2018 г.    обучаваме и възпитаваме 
   1 кредит    заедно” 
     

2 09.03.2019 г.- Тренинг и обучителен Удостоверение  „Иновативно училищe-защо и 
 04.0.2019 г. център ”Щастие” № 9403/04.04.2019 г.  как да го създадем” 
   1 кредит  
     

3. 14.06.2019 г. - Тракийски университет Удостоверение     „Обучение за работа с 
 25.06.2019 г. гр. Стара Загора № 152-14/25.06.2019 г.      училищен асистент 
   1 кредит      „OneBook” 
     

4. 15.06.2019 г.- СофтУни ЦПО ЕООД Удостоверение        Учители на бъдещето 

 15.08.2019 г.  № 1038 -1030/23.09.2019 г.  

     

5. 15.07.2020г.- ЦПО към Сертификат Вътрешни одитори и 
 17.07.2020г. „Интерпроджект“ № отговорник по качеството 
  ЕООД 1707320621/17.07.2020г. в органи за контрол по 
    стандарт БДС EN ISO/IEC 
    17020:2012 ILAC- 
    P15:05/2020 

6. 13.08.2020г- НЦПКПС - Банкя Удостоверение „Обучение за учител по 
 14.08.2020г  № 13100/19.10.2020г ИТ, които от учебната 
    2020/2021г. ще 
   1 кредит преподават по учебните 
    програми за 
    профилирана подготовка 
    в XI и XII клас“ 

7. 03.10.2020г – ORAK Удостоверение „Развитие на знания и 
 04.10.2020г  № 07566- умения за създаване и 
   20/14.10.2020г. използване на дигитални 
   2 кредита интерактивни материали 
    в учебния процес“ за учители ИТ 



8. 03.10.2020г.- „Орак Инженеринг“ Удостоверение „Развитие на знанията и 
 13.10.2020г. ЕООД град Пловдив № 1003572- уменията за създаване и 
   20/19.11.2020г използване на дигитални 
    интерактивни материали в 
   2 кредита учебния процес 

9. 29.10.2020г.- MEDICA PREVENT Удостоверение „ Усъвършенстване и 
 30.10.2020г.  № 00335/30.10.2020г. обогатяване 
    професионалните 
    компетентностите на 
    педагогическите 
    специалисти за защита на 
   1 кредит децата и учениците от 
    пожари, природни 
    бедствия, аварии, 
    катастрофи и 
    терористични заплахи“ 

10. 23.02.2021г.- Синдиката на Удостоверение Образование в 
 25.02.2021г Българските учители № 23-234 / 01.03.2021г мултикултурна среда 

   1 кредит  

11. 22.07.2021г- НЦПКПС - Банкя Удостоверение „Профилирана 
 26.08.2021г  № 15321/26.08.2021г. подготовка по 
    Информатика за 12 клас“ 
   1 кредит  

12. 03.08.2021г.- НЦПКПС – Банкя Удостоверение „Профилирана 
 24.08.2021г.  № 15217/24.08.2021г подготовка по 
    Информационни 
   1 кредит технологии за 12 клас“ 

13. 30.08.2021г.- МВР Главна дирекция Сертификат „Ръководство за учители: 
 31.08.2021г. „Пожарна безопасност  Подготовка за реакция 
  и защита на  при наводнения и 
  населението“  последващи кризи“ 
  „ДИКОН – БЧК“    


