
№ по 

ред

Тема на квалификационната 

форма

Участници                                                        

/Име, презиме, 

фамилия/

Длъжно

ст

Брой 

получ

ени 

креди

ти  

/1,2,..,/

Получен 

документ/

№

Време на 

провеждане 

/дата, месец, 

година/

Място на 

провеждан

е

Продъл

жителн

ост 

/брой 

академ

ични 

часове/

Форма на 

обучение

то

Квалификация

та е проведена 

от:

1

Обучение за интегрирана 

оценка на потребностите и 

ресурсите на дете в риск 

Любов 

Здравкова 

Ранова 

педагог

ически 

съветни

к 

0 няма
09.09. - 

02.12.2021г. 

     Zoom 

Meeting

6х2ч. 

Суперв

изия ; 8 

акад.ч. 

обучени

е 

     ОРЕС 

Ноу-хау център 

за 

алтернативни 

грижи за деца, 

НБУ София;

2

 Трафикът на хора -  

идентификация, последици, 

мерки за закрила и превенция

Любов 

Здравкова 

Ранова 

педагог

ически 

съветни

к 

1

Удостовер

ение 

№…/……20

21 г.

02- 03.11.2021 

г.

     Zoom 

Meeting
16       ОРЕС 

   Асоциация 

"Деметра", 

Бургас

         Образователна институция: Професионална гимназия "Акад. Сергей П. Корольов"

         Населено място/община: гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил 

Регистър за отчитане участието на педагогическите специалисти в продължаваща квалификация през 

учебната 2021-2022



3

"Прилагане на 

инструментариума за ранно 

идентифициране на ученици в 

риск от преждевременно 

напускане на образователната 

система и за диференциран 

подход при определяне на 

потребностите им от 

предоставяне на индивидуална 

подкрепа.

Ваня Ангелова 

Абрашкова 

старши 

учител 
1

Регистраци

онен № 

081382/25.1

1.2021г. 

19 - 

20.11.2021г. 

      

Classroom
16

Синхронн

о ОРЕС

СУ "Св. 

Климент 

Охридски" 

София

4

"Провеждане на смесено 

обучение (Blended learning) и 

създаване на ученическо 

портфолио в платформата 

SEESAW"

Маргарита 

Любомирова 

Владимирова 

старши 

учител 
0

Сертифика

т 
24.11.2021г. 

 Zoom 

Meeting
ОРЕС 

СУ "Св. 

Климент 

Охридски" 

София

5

"Провеждане на смесено 

обучение (Blended learning) и 

създаване на ученическо 

портфолио в платформата 

SEESAW"

Веска 

Георгиева 

Бориславова  

старши 

учител 
0

Сертифика

т 
24.11.2021г. 

 Zoom 

Meeting
ОРЕС 

СУ "Св. 

Климент 

Охридски" 

София

6

“Гражданско образование в 12 

клас.“

Биляна 

Димитрова 

Маринова   

старши 

учител 1

Удостовер

ение  рег. 

№ 

10.12. и 

15.12.2021г.

      

BigBlueButt

on 16

частично 

присъств

ена 

НЦПКПС, 

Банкя 

7

"Връзка между образование-

професия-кариера. Подкрепа за 

взимане на решение в 

зависимост от специфичните 

нужди на учениците в 

различните етапи на 

Антония 

Георгиева 

Стайкова 
старши 

учител 

0 без 

сертифика

т 27.01.2022г.

        

MSTeams ОРЕС 

Център за 

кариерно 

ориентиране - 

Кюстендил 



8

"Връзка между образование-

професия-кариера. Подкрепа за 

взимане на решение в 

зависимост от специфичните 

нужди на учениците в 

различните етапи на 

образование". 

Весела 

Георгиева 

Граховска-

Орозова 
старши 

учител 

0

без 

сертифика

т 27.01.2022г.

       

MSTeams
ОРЕС Център за 

кариерно 

ориентиране - 

Кюстендил 

9

"Връзка между образование-

професия-кариера. Подкрепа за 

взимане на решение в 

зависимост от специфичните 

нужди на учениците в 

различните етапи на 

образование". 

инж. Ирена 

Велинова 

Величкова 

старши 

учител 

0

без 

сертифика

т 27.01.2022г.

       

MSTeams
ОРЕС Център за 

кариерно 

ориентиране - 

Кюстендил 

10

"Връзка между образование-

професия-кариера. Подкрепа за 

взимане на решение в 

зависимост от специфичните 

нужди на учениците в 

различните етапи на 

образование". 

Любка Иванова 

Миланова 

старши 

учител 

0

без 

сертифика

т 27.01.2022г.

       

MSTeams

ОРЕС 

Център за 

кариерно 

ориентиране - 

Кюстендил 

11

"Връзка между образование-

професия-кариера. Подкрепа за 

взимане на решение в 

зависимост от специфичните 

нужди на учениците в 

различните етапи на 

образование". 

инж. Людмила 

Светлинова 

Иванова 

старши 

учител 

0

без 

сертифика

т 27.01.2022г.

       

MSTeams

ОРЕС 

Център за 

кариерно 

ориентиране - 

Кюстендил 



12

"Връзка между образование-

професия-кариера. Подкрепа за 

взимане на решение в 

зависимост от специфичните 

нужди на учениците в 

различните етапи на 

образование". 

Таня 

Димитрова 

Николова 

старши 

учител 

0

без 

сертифика

т 27.01.2022г.

       

MSTeams

ОРЕС 

Център за 

кариерно 

ориентиране - 

Кюстендил 

"Трудови, социални и 

осигурителни права"

инж. Емил 

Маноилов 

Владимиров учител 
1

Удостовер

ение рег. № 

0102/21.02.
гр. Дупница 

16

присъств

ено 

 Конфедерация 

на 

независимите 

13

"Трудови, социални и 

осигурителни права"

Павел Бисеров 

Павлов 

старши 

учител 1

Удостовер

ение рег. № 

0101/21.02.

2022г.

14.02. - 15.02. 

2022г.

гр. Дупница 

16

присъств

ено 

 Конфедерация 

на 

независимите 

синдикати в 

България гр. 

Дупница   

14

"Образователни ресурси за 4. 

клас по английски език 

Диляна 

Иванова 

Хантова 

старши 

учител 

0

Сертифика

т за 

участие в 

уебинар 16.02.2022г. 

MSTeams

1астр.ч. ОРЕС КЛЕТ България  

15

"Социална работа в подкрепа 

на уязвимите групи"

Любов 

Здравкова 

Ранова 

педагог

ически 

съветни

без 

сертификат 16.03.2022г.
гр. Дупница присъств

ено 

ЦОП гр. 

Дупница, 

Център за 

16

Developing reading and writing 

skills in the young learner 

classroom

Диляна 

Иванова 

Хантова 

 старши 

учител

0

Сертифика

т за 

участие в 

уебинар 17.03.2022г.

MSTeams

1астр.ч. ОРЕС 

КЛЕТ България 

и АВО Езиков и 

изпитен център 

17

"Повишаване на финнасовата 

грамотност и икономическа 

култура на учениците от 5-10 

клас"

инж. Ирена 

Велинова 

Величкова 
старши 

учител 1

Удостовер

ение рег. № 

2561/09.06.

2022г.

18.03. - 

19.03.2022г.

Електронн

а 

платформа 

на 

Спопанска 
16 ОРЕС 

Стопанска 

академия "Д.А. 

Ценов" - Свищов 

18

"Изкуството - извор на 

вдъхновение и стимул за 

развитие"

Диляна 

Иванова 

Хантова 
старши 

учител 

0

Сертифика

т за 

участие в 

уебинар 07.04.2022г. 

MSTeams

1астр.ч. ОРЕС КЛЕТ България 



19

"Какво трябва да знаете, за да 

се представите отлично на 

изпита за Кеймбридж 

сертификат?"

Диляна 

Иванова 

Хантова 
 старши 

учител

0

Сертифика

т за 

участие в 

уебинар 14.04.2022г. 

MSTeams

1астр.ч. ОРЕС

КЛЕТ България 

и АВО Езиков и 

изпитен център 

20

"Използване на ефективни 

подходи и дейности за 

развиване на езиковите умения 

на учениците при преподаване 

и изучаване на английски език и 

виртуална класна стая".

Ангелина 

Георгиева 

Станоева 
старши 

учител 1

Удостовер

ение рег.№ 

26/2022г. 15.04.2022г. 

ОУ "Марин 

Дринов" гр. 

Кюстендил

16

смесен 

формат

АВО Езиков и 

изпитен 

център, София 

21

"Използване на ефективни 

подходи и дейности за 

развиване на езиковите умения 

на учениците при преподаване 

и изучаване на английски език и 

виртуална класна стая".

Георги 

Йорданов 

Кочов старши 

учител 1

Удостовер

ение рег.№ 

5/2022г. 15.04.2022г. 

ОУ "Марин 

Дринов" гр. 

Кюстендил

16

смесен 

формат

АВО Езиков и 

изпитен 

център, София 

22

"Използване на ефективни 

подходи и дейности за 

развиване на езиковите умения 

на учениците при преподаване 

и изучаване на английски език и 

виртуална класна стая".

Диляна 

Иванова 

Хантова 
старши 

учител 1

Удостовер

ение рег.№ 

10/2022г. 15.04.2022г. 

ОУ "Марин 

Дринов" гр. 

Кюстендил

16

смесен 

формат

АВО Езиков и 

изпитен 

център, София 

23

"Търсенето на смисъл - 

двигател в личностното 

израстване"

Диляна 

Иванова 

Хантова 

старши 

учител 0

Сертифика

т за 

участие в 

уебинар 28.04.2022г. 

MSTeams

1астр.ч. ОРЕС КЛЕТ България 

24

"Национална програма за 

превенция на употребата на 

психоактивни вещества в 

училищна среда за възрастова 

група 8-11 клас "От връстници 

за връстници" 

Любов 

Здравкова 

Ранова 

педагог

ически 

съветни

к 2

Удостовер

ение рег. 

№УК - 

1/13.07.202

2г.

22.06.2021г.д

о 30.05.2022г.

Килийно 

училище, 

гр. 

Кюстендил

32

присъств

ено 

Общински 

съвет по 

наркотични 

вещества - 

Превантивно-

информационен 

център, гр. 



25

"Проектно-базирано обучение 

за активно участие на 

учениците в учебния процес"

д-р Гергана 

Йорданова 

Николова 
главен 

учител 1

Удостовер

ение рег.№ 

1727/23.05.

2022г.

29.04. - 

20.05.2022г.

ЕГ "Д-р 

Петър 

Берон" гр. 

Кюстендил 16

частично 

присъств

ена 

Център за 

чужди езици и 

мениджмънт" 

ООД, гр. Плевен 

26

Форум "Ресоциализация на 

младите хора чрез 

образователни общности"

инж. Елена 

Стоилова 

Костадинова 

директо

р 0

без 

сертифика

т 10.05.2022г. 

Музейко, 

София 
присъств

ено 

Фондация 

Международна 

награда на 

Херцога на 

27

Форум "Ресоциализация на 

младите хора чрез 

образователни общности"

Любов 

Здравкова 

Ранова 

педагог

ически 

съветни

к 0

без 

сертифика

т 10.05.2022г. 

Музейко, 

София 
присъств

ено 

Фондация 

Международна 

награда на 

Херцога на 

28

Четенето на английски език - 

полезно и забавно за малки и 

големи!"

Диляна 

Иванова 

Хантова 
старши 

учител 0

Сертифика

т за 

участие в 

уебинар 08.06.2022г. 

MSTeams

1астр.ч. ОРЕС

КЛЕТ България 

и АВО Езиков и 

изпитен център

29

"Откриването и развитието 

на талантите ни"

Диляна 

Иванова 

Хантова 
старши 

учител 0

Сертифика

т за 

участие в 

уебинар 16.06.2022г. 

MSTeams

1астр.ч. ОРЕС КЛЕТ България 

30

"Компетентностен подход и 

компетентностни модели в 

професионално обучение" 

Антония 

Георгиева 

Стайкова 

старши 

учител 2

Удостовере

ние рег.№-

2563/07.07.

2022г.

28.06.2022г. 

до 

01.07.2022г.

Професион

ална 

гимназия 

по 

икономика 

и 

мениджмъ

нт" гр. 

Кюстендил
32

частично 

присъств

ена 

форма 

Сдружение 

"Синдикат на 

българските 

учители" 



31

"Компетентностен подход и 

компетентностни модели в 

професионално обучение" 

инж. Емил 

Маноилов 

Владимиров 

учител 2

Удостовере

ние рег. №-

2569/07.07.

2022г. 

28.06.2022г. 

до 

01.07.2022г.

Професион

ална 

гимназия 

по 

икономика 

и 

мениджмъ

нт" гр. 

Кюстендил
32

частично 

присъстве

на форма 

Сдружение 

"Синдикат на 

българските 

учители" 

32

"Компетентностен подход и 

компетентностни модели в 

професионално обучение" 

Милена 

Станислова 

Спасова

учител 2

Удостовере

ние рег. №-

2579/07.07.

2022г. 

28.06.2022г. 

до 

01.07.2022г.

Професион

ална 

гимназия 

по 

икономика 

и 

мениджмъ

нт" гр. 

Кюстендил
32

частично 

присъстве

на форма 

Сдружение 

"Синдикат на 

българските 

учители" 

33

Регионална конференция " 

Екипна работа и 

сътрудничество"

Любов 

Здравкова 

Ранова 

педагог

ически 

съветни

к 0

без 

сертификат 05.07.2022г.

"Парк 

хотел" гр. 

Кюстендил
присъств

ено 

РЦПППО-

гр.Кюстендил

34

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на "меките" умения 

на учителя като предпоставка 

за повишаване на 

ефективността в 

педагогическия процес."

инж. Елена 

Стоилова 

Костадинова 

директо

р 1

Удостовере

ние 

№28700/04.

09.2022г.

02.09. - 

04.09.2022г.

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 

16

присъств

ено 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



35

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на "меките" умения 

на учителя като предпоставка 

за повишаване на 

ефективността в 

педагогическия процес."

инж. Красимир 

Петров Иванов 

ЗДПДУ 1

Удостовере

ние 

№28701/04.

09.2022г.

02.09. - 

04.09.2022г.

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница

16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

36

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на "меките" умения 

на учителя като предпоставка 

за повишаване на 

ефективността в 

педагогическия процес."

Ангелина 

Георгиева 

Станоева 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28702/04.

09.2022г.

02.09. - 

04.09.2022г.

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница

16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

37

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на "меките" умения 

на учителя като предпоставка 

за повишаване на 

ефективността в 

педагогическия процес."

Георги 

Йорданов 

Кочов 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28703/04.

09.2022г.

02.09. - 

04.09.2022г.

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



38

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на "меките" умения 

на учителя като предпоставка 

за повишаване на 

ефективността в 

педагогическия процес."

Диляна 

Иванова 

Хантова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28704/04.

09.2022г.

02.09. - 

04.09.2022г.

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница

16

присъств

ено  

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

39

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на "меките" умения 

на учителя като предпоставка 

за повишаване на 

ефективността в 

педагогическия процес."

Весела 

Георгиева 

Граховска-

Орозова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28705/04.

09.2022г.

02.09. - 

04.09.2022г.

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница

16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

40

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на "меките" умения 

на учителя като предпоставка 

за повишаване на 

ефективността в 

педагогическия процес."

Красимира 

Йорданова 

Йорданова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28706/04.

09.2022г.

02.09. - 

04.09.2022г.

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



41

Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Таня 

Димитрова 

Николова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28707/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

42

Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Биляна 

Димитрова 

Маринова   

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28708/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

43

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Милена 

Станислова 

Спасова

 учител 1

Удостовере

ние 

№28709/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



44

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Силвия 

Димитрова 

Здравкова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28710/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

45

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

д-р Гергана 

Йорданова 

Николова 

главен 

учител 1

Удостовере

ние 

№28711/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

46

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Павел Бисеров 

Павлов 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28712/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



47

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

инж. Ирена 

Велинова 

Величкова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28713/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

48

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

инж.Любка 

Иванова 

Миланова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28714/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

49

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

инж. Людмила 

Светлинова 

Иванова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28715/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



50

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

инж. Емил 

Димитров 

Костадинов 

учител 1

Удостовере

ние 

№28716/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

51

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

инж. Емил 

Маноилов 

Владимиров 

учител 1

Удостовере

ние 

№28717/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

52

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Маргарита 

Любомирова 

Владимирова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28718/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



53

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Ваня Ангелова 

Абрашкова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28719/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

54

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Веска 

Георгиева 

Бориславова  

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28720/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

55

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Евдокия 

Костадинова 

Ангелова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28721/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



56

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

инж. Калинка 

Георгиева 

Гаврилова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28722/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

57

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Антония 

Георгиева 

Стайкова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28723/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

58

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Христо 

Страхилов 

Михалчев

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28724/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



59

"Лична и професионална 

ефективност на учителя. 

Концепции за постигане на 

ефективност. Техники за 

развиване на меките" умения на 

учителя като предпоставка за 

повишаване на ефективността в 

педагогическия процес."

Любомира 

Георгиева 

Иванова 

старши 

учител 1

Удостовере

ние 

№28725/04.

09.2022г

ПГ"Акад. 

Сергей П. 

Корольов" 

Дупница 16

присъств

ено 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград


