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РЕЗЮМЕ - ЛИЧНИ ДАННИ: 
 Име, презиме,фамилия:  Даниела Иванова Цоньовска 

 Гражданство: Република България  

 Месторабота: СУ “Христо Смирненски” – Койнаре 

 Длъжност: директор  

 Образование: висше  

 Общ трудов стаж: 28 години 

 Педагогически стаж: 28 години  

 Стаж на ръководни  длъжности: 8 години  

 Електронен адрес на училището:  sou_koinare@abv.bg 

  Електронен адрес на директора: 

daniela_tsoniovska@abv.bg  

 Телефон: 06573/2423 

 GSM: 0879827292 

mailto:sou_koinare@abv.bg
mailto:daniela_tsoniovska@abv.bg


РЕЗЮМЕ - ЛИЧНИ ДАННИ: 
 Образователно-квалификационна степен – магистър 

 Специалност – “Математика и информатика” 

 Квалификация:  учител по математика, информатика и 

информационни технологии 

 Официален сайт на училището: www.su-koinare.com  

http://www.su-koinare.com/
http://www.su-koinare.com/
http://www.su-koinare.com/


РЕЗЮМЕ - ЛИЧНИ ДАННИ: 
 Дигитални компетентности: Отлични - Microsoft Office, 

Word, PowerPoint, Excel, Access, Internet, обработка и 

поддръжка на сайт. 

 Комуникационни умения – Отлични. Умения за мотивиране и 

убеждаване. Контакт с хора от различни възрасти, социални 

групи и културни общности. Контакти и комуникации с 

представители на институции, учреждения, органи и лидери. 

Искреност във взаимоотношенията. 

 Организационни и управленчески умения : Управление на 

материални, финансови и човешки ресурси. Оперативни 

умения за определяне на приоритети и задачи по спешност и 

значимост. Лидерски качества за създаване, ръководене и 

обединяване на екип, разпределение на роли и задачи, 

мониторинг. Организирана, делова и всеотдайна. 

 Професионални компетентности – прилагам СФУК, 

притежавам умения за решаване на спорове и конфликти, 

училищен медиатор съм.  

 

 



Философия 
 Училището е място за всяко дете. Педагогическата дейност 

и въздействие трябва да е с лице към всеки ученик. 

 Училището е модерна и стройно подредена институция. 

Прилагане във всички степени и етапи на образование на 

иновативни образователни технологии – уеб-базирано 

обучение, електронни платформи за управление и обучение, 

електронни ресурси и образователен софтуер и др. 

 Всеки ученик е ценен със своята индивидуалност, темп и 

стил на учене. 

 Да научим ученика да мисли, анализира, взема правилни 

решения и да бъде активен. 

 Акцент към силните страни , интереси и талантите на 

ученика. 



Философия 

 Изграждане на училищна общност, базирана на 

сътрудничество и създаване на доверие в образователната 

институция.  

 Активно включване на родителите в училищния живот. 

Спечелване на родителската и местната общност като 

съратници на училището. 

 Динамична и гъвкава квалификационна дейност, 

споделяне на добри педагогически практики и изявите на 

учителите за повишаване на педагогическото им 

майсторство, за да отговорят на повика на времето. 

 Училището е подготовка за живота и част от живота на 

всеки. 

 Училището е мост на доверието между учители – ученици и 

родители. 

 





ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ: 

 Средно образование в МГ “Гео Милев” – гр. Плевен 

 Магистър по “Математика и информатика” от ВПИ  

“Константин Преславски” – гр. Шумен 

 Първа професионално-квалификационна степен по 

специалността “Математика и информатика” в  ДИУУ –

София 

 Сертификат за завършен курс на тема “Разработване на 

проектно предложение за финансиране от структурни 

фондове” 

  Сертификат за  завършен курс на обучение “Директорска 

правоспособност” в НИОКСО-Банкя 

 Сертификат за  завършен курс на обучение “Управление на 

училището като организация” в НИОКСО-Банкя 

 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ: 

текущи квалификационни обучения 
 Сертификат за завършен курс на обучение “Организация на 

педагогическата учебна среда” в НИОКСО-Банкя 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Трудово право 

за директори на училища” в НИОКСО-Банкя 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Стратегии за 

работа с “проблемните” деца”  

 Сертификат за завършен курс на обучение “Работа със 

заинтересовани страни” в Център за иновации в 

образованието “Протекта” 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Разработване и 

управление на проекти” в НИОКСО-Банкя 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Ученето през 

целия живот – реалност и предизвикателства”  от Морска 

академия 2020 



 Сертификат за завършен курс на обучение “Ефективност на 
контролната дейност на директора и помощник-директора в 
училище” в НИОКСО-Банкя 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Тормоз и неговото 
ограничаване”  от “Малки стъпки” – Плевен 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Общуване с 
учениците”  от “Малки стъпки” – Плевен 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Подходи и методи за 
работа в мултикултурна среда” в Център за иновации в 
образованието “Протекта” 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Училищно и 
предучилищно образование – качество, педагогическа 
ефективност и конкурентноспособност”  от Морска академия 
2020 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Развиване и 
надграждане на управленски компетентности за 
оценяване/самооценяване на директори” в НИОКСО-Банкя 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ: 

текущи квалификационни обучения 



 Сертификат за завършен курс на обучение “Интерактивна 
технология за образование в мултикултурна среда” в 
Център за иновации в образованието “Протекта” 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Унгарското 
училищно и предучилищно образование – качество, 
педагогическа ефективност и конкурентноспособност”  от 
Морска академия 2020 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Работа с 
делегирани бюджети”  от МОН BG051PO001-3.1.03-0001 
“Квалификация на педагогическите специалисти” 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Работа в 
мултикултурна среда”  по проект BG051PO001-4.1.05-0235  
“Учим и творим заедно” на СОУ “Христо Смирненски” – 
гр. Койнаре 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Съвременни 
аспекти на лидерството” в BG Community 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ: 

текущи квалификационни обучения 



 Сертификат за завършен курс на обучение “Ефективна работа на 

директора  на училището с млади учители в образователната 

институция” по НП “Развитие на педагогическите кадри” СУ 

“Св. Климент Охридски” ДИУУ 

 Сертификат за участие в национална директорска среща по 

проект “Всеки ученик ще бъде отличник”  от ЦМЕДТ 

“Амалипе” – гр. Велико Търново 

 Сертификат за участие в национална директорска среща по 

проект “Всеки ученик ще бъде отличник”, “Живеем на един 

адрес: успех на всяко дете”  от ЦМЕДТ “Амалипе” – гр. Велико 

Търново 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Обучение и грижа за 

деца със СОП. ЗПУО и Наредба за приобщаващото образование”  

от Коректив Експрес ЕООД – с. Рибарица 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Приобщаващо 

образование и училищна политика” от РААБЕ – гр. София 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ: 

текущи квалификационни обучения 



 Сертификат за завършен курс на обучение “Контролната дейност 

на директор на образователна институция” в Плевен 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Изграждане на 

базисни умения за работа с електронна среда за обучение 

MOODLE 2.0+”  от “Център за образователни инициативи 

София 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Училищното и 

предучилищното образование – предизвикателства и 

възможности за ефективно взаимодействие на всички 

заинтересовани страни”  от Морска академия 2020 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Информационна 

система за училищна администрация АдминПро: насоки за 

работа с актуална версия на програмата”  в Трявна 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Сиела образование и 

Сиела профил на купувача” в Трявна 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ: 

текущи квалификационни обучения 



 Сертификат за завършен курс на обучение “Нормативни 

документи за системата на предучилищното и училищното 

образование” от РААБЕ – гр. София 

 Сертификат за завършен курс на обучение “Работа в екип 

и развитие на екипните взаимоотношения чрез НЛП и 

коучинг методи за позитивно решаване на конфликти”  от 

Training Lab  

 Сертификат за завършен курс на обучение “Какво ни кара 

да действаме или как да мотивираме себе си и другите?”  

от Training Lab  

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ: 

текущи квалификационни обучения 



 ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Училищна политика 

Принципи на управление 

1. Осигуряване на качествено образование, чрез изграждане на 

образовани и социално ангажирани личности с формирани 

умения за пълноценна реализация в съвременното демократично 

общество. 

2. Поемане на разумни и премерени рискове в управлението, при 

стриктно спазване на нормативната уредба, осигуряване на 

стабилно функционираща система от ресурси за дейността на 

образователната институция.  

3. Осигуряване на подкрепа за инициативни и иновативни учители, 

които прилагат модерни образователни и възпитателни 

технологии за разгръщане потенциала на всеки ученик и развитие 

на личностните му постижения, осигуряване на позитивна среда 

за училищната общност, привличат родителите към дейността и 

по този начин изграждат облика на училището. 

 



 ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Училищна политика 

Принципи на управление 

4. Осигуряване подкрепяща среда за повишаване професионалната 

квалификация на педагогическите специалисти и на кариерното 

им развитие. 

5. Създаване на доверие, екипност, позитивност и подкрета в 

работната среда.  

6. Прозрачност в управлението и и вземането на управленчески 

решения. 

7. Добра комуникация със СО и с представители на управленческите 

структури – РУО, МОН, общинска администрация, културни 

институции, както и други институции имащи отношение към 

работата на образователната организация. 

 



ОПИТ ПО  ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ: 

1. ” Оптимизация на училищната мрежа”  

  Модул „Оптимизиране на училищната мрежа”  

2.  ”Информационни и комуникационни технологии в училище”  

3. ”Училището-територия на учениците”  

 Модул ”Подкрепа на целодневното обучение в начален етап” 

 Модул ”Подкрепа на целодневното обучение в 

прогимназиаен етап” 

 Модул « С грижа за всеки ученик» 

4.  ” На училище без отсъствия” – 

 Мярка ”Без свободен час” 

 Мярка “без отссъствия е училище” 

5. Проект “Успех - Да направим училището привлекателно за 

младите хора” 

5. Проект  “Квлификация на педагогическите специалисти” 

 6. Схема “Училищен плод” на ДФ “Земеделие” 



ОПИТ ПО  ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ: 

6. Проект BG05PO001-3.1.06 “Подобряване качеството на 

образование чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес” 

7. Проект “Утвърждаване на културното многообразие на 

етническите малцинства като обща ценност” към 

ЦОИДУЕМ 

8. Проект “Намаляване отпадането на ромските ученици от 

училище” към ЦМЕДТ “АМАЛИПЕ” – Велико Търново 

9. Проект ОПРЧР “Ограмотяване на възрастни” 

10. Проект  “Квлификация на педагогическите специалисти” 

11. Схема “Училищен плод” на ДФ “Земеделие” 

12. Проект “Всеки ученик може да бъде отличник” към ЦМЕДТ 

“АМАЛИПЕ” – Велико Търново 

13. НП “С грижа за всеки ученик” 

14. Проект “С усмивка към миналото - с мечти за бъдещето” към 

ЦОИДУЕМ  



ОПИТ ПО  ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ: 

15. Проект «Учим и творим заедно» към ОПРЧР 

16. Проект BG05PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики” 

17. Проект BG05М2ОP001-2.004-0004 “Твоят час” 

18. Проект BG05М20P001-3.002-0003- “Заедно можем да 

постигнем мечтите си!” 

19. Проект “Всеки ученик ще бъде отличник” към ЦМЕДТ 

“АМАЛИПЕ” – Велико Търново 

 



МОМЕНТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 



МОМЕНТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 



МОМЕНТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 



МОМЕНТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 



МОМЕНТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 



МОМЕНТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 



МОМЕНТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 



МОМЕНТИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 



1. Носител на Специалната награда на Председателя на СБУ, 

г-жа Я.Такева, на Национален конкурс “Директор на 

годината”-2013 г. 

 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ: 



НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ: 
2. Покана от Президента на Р България , г-н Росен 

Плевнелиев, на държавен прием  в резиденция “Бояна” по 

повод 24 май 2013 г. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 


