
ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ПЕТРОВСКА 

 

Длъжност: Учител по Английски език  

Образование: Висше  

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, със 

специалност „Публична  

администрация”- ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград,  

Сертификат за владеене на английски език - НИВО „В2” - ЦПО към 

НМБР,  

Свидетелство за професионална квалификация „Учител” - СУ „Св. 

Климент Охридски“, гр. София,  

Професионалноквалификационна степен - IV-тa  

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016 г. – 2021 г. 
 

 № година организация удостоверение № тема 

1. 14-15.06.2021г  Пловдивски 

университет 

„Паисий 

Хилендарски“  

Удостоверение - 

1кредит 

 Ранно идентифициране на 

ученици в риск от 

преждевременно напускане на 

образователната система 

2. 29-30.05.2021г 

 

РААБЕ България 

ЕООД 

Удостоверение - 

1кредит 

Техники за овладяване и 

контрол на професионалния 

стрес   

3 26.02- 28.03. 

2021г 

“COR- plus ” , 

“British Council” и 

МОН 

Грамота “Bulgarian 

National English 

Spelling Bee 2021” 

Подготовка на участници за 

училищен и регионален кръг от 

националното състезание 

правопис на Английски език. 

Организиране и провеждане на 

училищен кръг.   

4 25.11.2021г “COR- plus ”  и 

“British Council” 

Сертификат ”Creative 

Writing 2021”    

Подготовка на участници за 

участие в международното 

състезание по творческо 

писане ”Creative Writing”    

 5  17-21.12.2020г.  МОН- Национален 

център за 

повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

(НЦПКПС) 

 

Удостоверение № 

13735 /21.12.2020г. - 

1кредит 

Обучение на учители по 

английски език, които от 

учебната 2020/2021г. ще 

преподават по учебните 

програми за профилирана 

подготовка 

6 29-30.10.2020г. МЕДИКА 

ПРЕВЕНТ 

Удостоверение № 

00324 /30.10.2020г. - 

1кредит 

Усъвършенстване и 

обогатяване на 

професионалните 

компетентности на 

педагогическите специалисти 

за защита на децата и 

учениците при БАК 



8 03-13.10.2020г. „ОРАК- 

Инжинеринг“- 

ЕООД 

Удостоверение 

№1003559-20 / 

19.11.2020г. 

2 кредита 

Развитие на знания и умения за 

създаване и използване на 

дигитални интерактивни 

материали в учебния процес 

 

9 03-04.10.2020г. „ОРАК- 

Инжинеринг“- 

ЕООД 

Удостоверение 

№07555-20 / 

14.10.2020г. 

2 кредита 

Развитие на знания и умения за 

създаване и използване на 

дигитални интерактивни 

материали в учебния процес 

 

10 11-12.09.2020г. „РЦПППО“-София 

област 

Удостоверение № 540 

/ 12.09.2020г. - 1кредит 

Помощник на учителя и 

неговите функции 

11 11.11.2019г. Софийски 

университет 

„Св.Климент 

Охридски” - ДИУУ 

Свидетелство 

Рег.№ 15145 въз 

основа на протокол  № 

138/ 11.11.2019г. 

Свидетелство за Четвърта 

Професионално-

квалификационна степен 

12 23.10.2018г. Софийски 

университет 

„Св.Климент 

Охридски” - ДИУУ 

 Свидетелство 

Рег.№ 24226 въз 

основа на протокол № 

1-06-23/ 23.10.2018г. 

Свидетелство за Пета 

Професионално-

квалификационна степен 

13 28.08.2017 г -

31.08.2017 г.   

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение № A-

1014/2017 г. 

1 кредит 

„  Развиване на финансова 

грамотност у учениците“ 

14 27.08.2017 г.- 

30.06.2018 г. 

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение № A-

3413/2018 г. 

1 кредит 

„ Преподавай като лидер: 

Планиране на интерактивни 

уроци за учениците“ 

15 27.08.2017 г.- 

30.06.2018 г. 

Академия НИКЕ 

ООД 

Удостоверение № A-

3513/2018 г. 

1 кредит 

„ Преподавай като лидер: 

Проследяване и споделяне на 

напредъка на  учениците“ 

16 15.09.2017 г. – 

16.09.2017 г.   

ЦПО към 

„Европейски 

алианс по 

образованието“ 

ООД 

Удостоверение № 

64/16.09.2017 г.  

1 кредит 

,,Екипната работа между 

учители, уеници и родители.'' 

17 01.12.2018 г –

02.12.2018    г. 

„Ирник Х“ ЕООД Удостоверение № 

539/12.12.2018 г. 

1 кредит 

„ Комуникативни техники на 

учителя в педагогическия 

процес, вербална и невербална 

комуникация“ 

18 15.11.2018 г. - 

25.01.2019 г. 

Русенски 

университет 

„Ангел Кънчев“ 

Удостоверение № 

БДП-К 1163/05 от 

25.01.2019 г.-2 кредита 

„ Методика на  обучението по 

БДП“ 

19 16.02.2018 г. – 

17.02.2018 г  

 „Синдикат на 

българските 

учители“- гр. 

София 

Удостоверение № 

286/01.03.2018 г. 

1 кредит 

„ Образование в 

мултикултурна среда“ 

20 19.02.2018 г. – 

19.02.2018 г 

Софийски 

университет 

„Св.Климент 

Охридски” - ДИУУ 

Удостоверение № 

7274/11.07.2018г  

0,5 кредит 

„  Организация на 

образователния процес“ 

21 25.05.2018 г. – 

26.05.2018 г. 

ЦПО към 

„Европейски 

алианс по 

Удостоверение № 

170/26.05.2018 г. 

1 кредит 

,,Методи и средства за 

справяне с проблемно 

поведение на ученици в клас.'' 



образованието“ 

ООД 

22 14.06.2019 г.- 

14.06.2019 г  

Тракийски 
университет  - Стара 

Загора , дирекция 

“Квалификация и 

кариерно равитие“ 

и ДИПКУ 

Удостоверение №  

152- 5/25.06.2019 г. 

1 кредит 

Обучение за работа с 

училищен асистент „One Book” 

23 28.02.2019 г. – 

01.03.2019 г  

 „Синдикат на 

българските 

учители“- гр. 

София 

Удостоверение № 22-

338 /11.03.2019 г. 

1 кредит 

„   Наставничество в 

образователната среда“ 

24 09.03.2019 г. – 

04.04.2019 г. 

Тренинг и 

обучителен център 

„Щастие“ 

Удостоверение № 

9389/  04.04.2019 г.  

1 кредит 

,,Иновативно училище - защо и 

как да го създадем?'' 

25 25.03.2004г. Европейски център 

за обучение и 

квакификация 

“Europe Schools” 

Сертификат за 

компютърна 

грамотност „Офис XXI 

век” 

„Компютърни мрежи и 

комуникации” 

26 09.01.2012г.- 

09.10.2012г. 

ЦПО- Сдружение 

„Национална 

мрежа за бизнес 

развитие”- 

гр.София 

Сертификат № 337/ 

10.10.2012 г. 

Общуване на чужди езици- 

Английски език- ниво В2 

съгласно европейската езикова 

рамка 

27 11.07.2015г. 

12.07.2015г.-  

Junior Achievement 

с подкрепата МОН  

Сертификат №  

21531.84/11-

12.07.2015г. 

„Формиране на 

предприемачески умения в 

гимназиален етап на 

българските училища” 

28 19.12.2018г. Европейска 

комисия по 

Образование, 

младежки спортове 

и култура 

Сертификат за участие 

"SELFIE 2018-2019, 

session 1"     

 „Самооценка на учители чрез 

SELFIE” 

29 21.01.2017г. „e- VET- English in 

Vocational 

Education and 

Training” 

Сертификат за участие „Стратегии за професионално 

образование и обучение” 

30 27.11.2019г. “COR- plus ”  и 

“British Council” 

Сертификат ”Creative 

Writing 2020”  

27.11.2019г. 

Подготовка на участници, 

организиране и провеждане на 

училищен кръг  на  състезание 

по творческо писане.  

31 01.07.2015 г. МОН и училище 

„Рудолф Щайнер” 

(гр. Берн, 

Швейцария) 

Грамота за активно 

участие в съвместен 

проект 

 Участие в съвместен проект на 

МОН и училище „Рудолф 

Щайнер”. 

32 2016 г. “COR- plus ” , 

“British Council” и 

МОН 

Грамота “Bulgarian 

National English 

Spelling Bee 2016” 

Подготовка на участници, 

организиране и провеждане на 

училищен кръг  на  състезание 

правопис на Английски език 

33 2017 г. “COR- plus ” , 

“British Council” и 

МОН 

Грамота “Bulgarian 

National English 

Spelling Bee 2017” 

Подготовка на участници, 

организиране и провеждане на 

училищен кръг  на  състезание 

правопис на Английски език 

 


