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

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

№ по 

ред

Тема на квалификационната 

форма

Участници                                                        

/Име, презиме, 

фамилия/

Длъжност

Брой 

полу

чени 

кред

ити  

/1,2,..

,/

Получен 

документ/№

Време на 

провеждане 

/дата, месец, 

година/

Място на 

провеждане

Продъл

жително

ст /брой 

академи

чни 

часове/

Форма 

на 

обучен

ието

Квалификаци

ята е 

проведена от:

1

"Модел за цялостна 

технологична трансформация 

на образователната 

институция. Как ефективно да 

приложим образователна 

стратегия и индивидуален план 

за дигитализация на учебната 

среда"

инж. Елена 

Стоилова 

Костадинова 

директор 2

Удостоверен

ие рег.№ 

101675-

22/31.10.2022

г. 

06.10. - 

16.10.2022г.
гр. Банско 32

смесен 

форма

т

ORAK 

engineering

2

"Иновативни форми и методи 

за оценяване на постиженията 

на учениците в обучението по 

история и цивилизации, 

география и икономика и 

гражданско образование"

Биляна 

Димитрова 

Маринова   

старши 

учител 
1

Удостоверен

ие рег.№ 

142016/25.10.

2022г.

15.10.2022г. 

    ОУ 

"Неофит 

Рилски" гр. 

Дупница 

16

     

смесен 

форма

т

"РААБЕ 

България" 

ЕООД, гр. 

София 

Регистър за отчитане участието на педагогическите специалисти в продължаваща квалификация през 

учебната 2022/2023 година



3

"Иновативни форми и методи 

за оценяване на постиженията 

на учениците в обучението по 

история и цивилизации, 

география и икономика и 

гражданско образование"

Ася Любчова 

Попова 

старши 

учител 
1

Удостоверен

ие рег.№ 

142006/25.10.

2022г.

15.10.2022г.

     ОУ 

"Неофит 

Рилски" гр. 

Дупница 

16

     

смесен 

форма

т 

  "РААБЕ 

България" 

ЕООД, гр. 

София 

"Методика на обучението по 

предприемачество"

Антония 

Георгиева 

Стайкова 

старши 

учител
1

Удостоверен

ие рег. № 

31922/14.11.2

022г.

24.09. - 

25.09.2022г.

Стопански 

факултет, 

СУ "Св. 

Климент 

16

смесен 

форма

т

Център за 

образователни 

услуги - 

Център по 

4

"Тренинг по позитивно мислене - 

практически техники за 

повишаване на вътрешната 

мотивация, справяне със 

стреса и положителна 

промяна в мисловните процеси"

инж. Елена 

Стоилова 

Костадинова 

директор 1

Удостоверен

ие № 

29920/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

      гр. 

Велинград
16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

5

"Тренинг по позитивно мислене - 

практически техники за 

повишаване на вътрешната 

мотивация, справяне със 

стреса и положителна 

промяна в мисловните процеси"

 инж. 

Красимир 

Петров Иванов 

ЗДПУД 1

Удостоверен

ие № 

29921/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

гр. 

Велинград
16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

6

"Тренинг по позитивно мислене - 

практически техники за 

повишаване на вътрешната 

мотивация, справяне със 

стреса и положителна 

промяна в мисловните процеси"

Ангелина 

Георгиева 

Станоева 

старши 

учител 
1

Удостоверен

ие № 

29922/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

 гр. 

Велинград
16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



7

"Тренинг по позитивно мислене - 

практически техники за 

повишаване на вътрешната 

мотивация, справяне със 

стреса и положителна 

промяна в мисловните процеси"

Георги 

Йорданов 

Кочов 

старши 

учител 1

Удостоверен

ие № 

29923/01.11.2

022г.

10.12. и 

15.12.2021г.

      гр. 

Велинград 16

присъс

твена 

форма 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

8

"Тренинг по позитивно мислене - 

практически техники за 

повишаване на вътрешната 

мотивация, справяне със 

стреса и положителна 

промяна в мисловните процеси"

Весела 

Георгиева 

Граховска- 

Орозова
старши 

учител 

1 Удостоворен

ие № 

29924/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

   гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

9

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Красимира 

Йорданова 

Йорданова  
старши 

учител 

1 Удостоверен

ие № 

29925/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

       гр. 

Велинград
16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

10

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Таня 

Димитрова 

Николова 

старши 

учител 

1 Удостоверен

ие № 

29926/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

      гр. 

Велинград
16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



11

 "Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Биляна 

Димитрова 

Маринова   

старши 

учител 

1 Удостоверен

ие № 

29927/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

       гр. 

Велинград
16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

12

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси"  

инж. Милена 

Станиславова 

Спасова  

         

учител 

1 Удостоверен

ие № 

29928/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

       гр. 

Велинград
16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

13

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Силвия 

Димитрова 

Здравкова 

старши 

учител 

1
Удостоверен

ие 

№29929/01.1

1.2022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

       гр. 

Велинград
16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

14

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

д-р Гергана 

Йорданова 

Николова 

главен 

учител 

1 Удостоверен

ие № 

29930/01.11.2

022г. 

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

      гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



15

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Павел Бисеров 

Павлов 

старши 

учител 1

Удостоверен

ие 

№2993101.11

.2022г.

30.10.2022г.-

01.11.2022г.

      гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

16

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

инж. Ирена 

Велинова 

Величкова 

старши 

учител 

1 Удостоверен

ие 

№29932/01.1

1.2022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

      гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

17

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

инж. Любка 

Иванова 

Миланова 
старши 

учител 

1 Удостоверени

е 

№29933/01.11

.2022г.

30.10.2022г. 

01.11.2022г. 

     гр. 

Велинград 

16

присъс

твена 

форма 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

18

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

инж. Людмила 

Светлинова 

Иванова 

 старши 

учител

1 Удостоверен

ие 

№29934/01.1

1.2022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

      гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград 



19

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

инж. Емил 

Димитров 

Костадинов 

        

учител 1

Удостоверен

ие № 

29935/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

     гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

20

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

инж. Емил 

Маноилов 

Владимиров 
        

учител 

1
Удостоверен

ие 

№29936/01.1

1.2022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

     гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград 

21

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Маргарита 

Любомирова 

Владимирова 

 старши 

учител

1 Удостоверен

ие 

№29937/01.1

1.2022г.

30.10.2022г - 

01.11.2022г. 

    гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

22

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Ваня Ангелова 

Абрашкова 

старши 

учител 1

Удостоверен

ие № 

29938/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

    гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



23

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Веска 

Георгиева 

Бориславова  

старши 

учител 1

Удостоверен

ие № 

29939/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

    гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

24

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Ася Любчова 

Попова 

старши 

учител 1

Удостоверен

ие № 

29940/01.11.2

022г .

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

    гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

25

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Антония 

Георгиева 

Стайкова 
старши 

учител 1

Удостоверен

ие 

№29941/01.1

1.2022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

    гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград

26

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

Христо 

Страхилов 

Михалчев

старши 

учител 1

Удостоверен

ие 

№29942/01.1

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

   гр. 

Велинград
16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

27

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Любомира 

Георгиева 

Иванова 

старши 

учител 1

Удостоверен

ие № 

29943/01.11.2

022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

   гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград



28

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

 Любов 

Здравкова 

Ранова педагогиче

ски 

съветник 1

Удостоверен

ие 

№29944/01.1

1.2022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

    гр. 

Велинград  

16

присъс

твена 

форма 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград 

29

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Диляна Иванова 

Хантова 

старши 

учител  1

Удостоверен

ие 

№29945/01.1

1.2022г. 

30.10.2022г .- 

01.11.2022г.

    гр. 

Велинград

16

присъс

твена 

форма 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград 

30

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

Евдокия 

Костадинова 

Ангелова 

старши 

учител 1

Удостоверен

ие 

№29946/01.1

1.2022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

     гр. 

Велинград 

16

присъс

твена 

форма

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград 

31

"Тренинг по позитивно 

мислене - практически 

техники за повишаване на 

вътрешната мотивация, 

справяне със стреса и 

положителна промяна в 

мисловните процеси" 

инж. Калинка 

Георгиева 

Гаврилова 

старши 

учител 1

Удостоверен

ие 

№29947/01.1

1.2022г.

30.10.2022г. - 

01.11.2022г. 

     гр. 

Велинград 

16

присъс

твена 

форма 

Тренинг и 

обучителен 

център 

"ЩАСТИЕ" 

Благоевград 



30

"Развитие на личностния 

потенциал на децата и 

учениците чрез 

диференцирано и 

пресонализирано обучение" 

Красимира 

Йорданова 

Йорданова  
старши 

учител 1

Удостоверени

е рег.№ г. 12.11.2022г.

гр.Кюстене

дил, ОУ "Св. 

Св. Кирил и 

Методий"

16

частич

но 

присъс

твена

"РААБЕ 

България" 

ЕООД, гр. 

София 

31

"Развитие на личностния 

потенциал на децата и 

учениците чрез 

диференцирано и 

пресонализирано обучение" 

Таня 

Димитрова 

Николова старши 

учител 1

Удостоверени

е рег.№ г. 12.11.2022г.

гр.Кюстене

дил, ОУ "Св. 

Св. Кирил и 

Методий"
16

частич

но 

присъс

твена

"РААБЕ 

България" 

ЕООД, гр. 

София 

32

"Дигитализация на учебния 

процес и интерактивни 

методи на преподаване"

инж. Елена 

Стоилова 

Костадинова 
директор 1

Удостоверени

е №12242

18.11.-

20.11.2022г       

гр. Банско 16

присъс

твена 

форма

Център за 

съвременно 

образование, 

София 

33

"Дигитализация на учебния 

процес и интерактивни 

методи на преподаване"

д-р Гергана 

Йорданова 

Николова 
главен 

учител 1

Удостоверени

е №12256

18.11.-

20.11.2022г 

   гр. Банско 

16

присъс

твена 

форма

Център за 

съвременно 

образование, 

София

34

"Контрол на професионалния 

стрес. Съвременни методи и 

подходи за развитие на 

логическо, творческо и 

критично мислене в 

учениците"

Красимира 

Йорданова 

Йорданова  
старши 

учител 1

21.11. - 

23.11.2022г.

НЦПКПС, 

гр. Банкя 

16

присъс

твена 


