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АВТОБИОГРАФИЯ 

 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  ВАНЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА 

E-mail  nikolova.vania@gmail.com 

 

Националност  българка 

 

 

 
ТРУДОВ СТАЖ 

  

• Дати (от-до)     

10.02.2007г. – и до сега 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от 
аутистичния спектър – гр.София, ул.Ал.Стамболийски № 168 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Консултиране на родители, рехабилитация, терапия, интегриране в групи/ 
детска градина/ училище, превенция на напускане на училище, обучение 
на специалисти по въпросите на аутизма 

• Заемана длъжност  психолог 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Работа в терапевтичен формат, консултиране на родители, създаване на 
индивидуални програми за работа и оценка, обучение на специалисти 

 

• Дати (от-до)    

ЯНУАРИ –ЮНИ, 2007 

• Име и адрес на 
работодателя 

 CVS-Bulgaria, ул.Денкоглу № 42, гр.София 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

  популяризиране на доброволческите инициативи, подкрепяне на 
международното сътрудничество, опазване на околната среда, еко-център 
в с. Влахи 

• Заемана длъжност  психолог 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Консултант при създаването на еко-програма за обучение на деца в 
предучилищна възраст, аниматор  
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• Дати (от-до)   

 01.12.2004 – 10.03.2007 г. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Фондация “Асоциация Анимус”, ул. Е. Йосиф № 85, гр.София 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Кризисен център за работа с жени, юноши и деца, пострадали от домашно 
насилие, както и на жени, жертва на трафик 

• Заемана длъжност  Клиничен-социален работник 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Консултиране във формат на кризисна интервенция на  жени и юноши, 
пострадали от домашно насилие и на жени, жертва на трафик, работа под 
супервизия, партниране на клиентите при връзка с институции, 
овластяване  

 

• Дати (от-до)   

 01.11.2005 – 01.01.2007 г. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 ЦДГ № 17, жк Младост 1А, гр.София 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Група за деца със специални потребности 

• Заемана длъжност  психолог 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Работа с деца с Детска церебрална парализа, със Синдром на Даун, с 
деца с проблеми от аутистичния спектър 

 

• Дати (от-до)   

01.06. – 30.06.2005 г. 

• Име и адрес на 
работодателя 

 ЦДГ № 17, жк Младост 1А, гр.София 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Доброволец в група за деца със специални потребности 

• Заемана длъжност  психолог 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Работа с деца с Детска церебрална парализа, със Синдром на Даун, с 
деца с проблеми от Аутистичния спектър 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до)   

2011 – юли, 2014 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Фондация “Психотерапия 2000” 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Психодрама терапия 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 - 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

 Психодрама - терапевт 

 



Автобиография 
[ ФАМИЛИЯ, други имена ] 

 За повече информация: 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 

  

3 стр. 

 

 
 

• Дати (от-до)   

2007 - декември, 2011 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Фондация “Психотерапия 2000” 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Психодрама терапия 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 - 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

 Психодрама - асистент 

 

 

 

  

• Дати (от-до)   

Октомври, 2010 г. – и до сега 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Вариант Б – Център за психологическа консултация и психотерапия 

 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Въведение в Обектните отношения 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 - 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

 Клинични семинари, водени от психоаналитици 

(д-р Алберто Хан, д-р Браян Тръкъл, д-р Роберто Бертолини) 

   

   

• Дати (от-до)   

2005 г. – 2009 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Сдружение " Дете и пространство ", Лекари на света- гр. Бордо и 
Интердисциплинарен Център за детето Cien - гр. Бордо 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Клинични семинари на тема "Детето и неговите симптоми"  – в 
психотерапевтичната парадигма на Лакан 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 - 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

 Клинични семинари, водени от психоаналитици от Франция и Белгия 

(Даниел Роа, Филип Лакаде, Бернар Сейнаф и др. 
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• Дати (от-до)   

Октомври, 2006 г. – юли, 2007 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Център за консултиране и психотерапия “Динамика” 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Базисни терапевтични умения 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 - 

 

• Дати (от-до)   

Януари, 2006 – януари 2007 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Фондация «Психотерапия 2000» 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Психодрама терапия 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 - 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

 Нулево ниво (собствен опит) 

 

• Дати (от-до)   

Януари – април, 2005 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Фондация «Асоциация Анимус» 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Оценка на случай и план за работа; 

Въвеждане на екипност и супервизия. Превенция на синдрома на 
професионалното изгаряне; 

Работа с деца в ситуация на домашно насилие; 
Работа с деца, преживели сексуално насилие.  

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 - 

• Дати (от-до)   

17. – 28.09.2001 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Студио „Ден” - лятна академия по приложна психология  

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Психоаналитична теория и практика. Психоаналитична теория на 
развитието: латентен период-зрялост 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 - 
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• Дати (от-до)   

2004 – 2006 г. 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 СУ”Св.Климент Охридски”, ФФ  

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 специалност Психология 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

  магистър по Клинична и консултативна психология 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

 Клиничен психолог 

 

• Дати (от-до)    

2000 - 2004г.                         

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 СУ ”Св. Климент Охридски”, ФФ 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 специалност Психология 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 бакалавър по психология 

• Дати (от-до)    

2001-2002 г.                            

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 СУ ”Св. Климент Охридски”, ФСЛФ 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 специалност Българска фиология 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 магистър по Литературознание 

• Дати (от-до)    
1997-2001 г.                            

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 СУ ”Св. Климент Охридски”, ФСЛФ 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 специалност Българска филология, 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 бакалавърска степен 

• Дати (от-до)    

1992-1997 г.                            
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• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 СХЕУ”Св. Кирил и Методий” с разширено изучаване на италиански език и 
литература, гр.Бургас 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Италиански език, литература 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 - 

 
Инициативност, умение за приоритизиране на задачите, 
критичност, креативност, комуникативност, работа в екип 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български  

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  ИТАЛИАНСКИ (Corso perfezionamento -  Италианския културен 
център) -  юни, 2003 г. 

• Четене  отлично 

• Писане  отлично 

• Разговор  добро 

 

  АНГЛИЙСКИ (Intermediate – езикова школа „Престиж”) – февруари, 
2006 г. 

• Четене  добро 

• Писане  добро 

• Разговор  добро 

 

  РУСКИ 

• Четене  отлично 

• Писане  добро 

• Разговор  основно 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  [ Опишете всички приложения. ] 

Обучителен опит: 
Работа с родители: 

 Обучение на родители по проблемите на аутизма – 17.-.18.01.2009 г., ЦСРИЛПАС, гр. 
София. 

 Практическо обучение на родители по проблемите на аутизма – 06.-07.06.2009 г., 
ЦСРИЛПАС, гр. София. 

 Подкрепа за родители/ семейства – включване на родители на деца и младежи с проблеми 
от аутистичния спектър в серия обучителни семинари, свързани с особеностите и 
спецификите на нарушението. Финансираща организация БАЛИЗ. От май 2009 до 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път 

или в професията, но не 
непременно удостоверени с 

официален документ или 
диплома. 
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септември 2010 г. , ЦСРИЛПАС, гр. София. 

 Обучителен семинар на тема „Как детето с аутизъм възприема заобикалящия го свят” – 05 
– 06. 06.2010 г., ЦСРИЛПАС, гр. София. 

 Обучителен семинар на тема „Поведение и игра” – 03 – 04. 07. 2010 г., ЦСРИЛПАС, гр. 
София. 

 Обучение на родители на тема „Как да се справим с предизвикателното поведение и да 
бъдем успешни родители на детето с аутизъм” - 9-10.11.2013 г., ЦСРИЛПАС, гр. София. 

 Обучение на родители на тема „Как детето с аутизъм възприема света” – 23.- 24.11.2013 г., 
ЦСРИЛПАС, гр. София. 

 
Работа със специалисти: 

 Обучение на специалисти на тема „Специфика на работата с аутистични деца” – 09.-
10.08.2008 г., ЦСРИЛПАС, гр. София. 

 Супервизия на специалистите от Дневен център за деца с увреждания, гр. Велико Търново 
– 30.05.2009 г. 

 Супервизия на специалистите от Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. 
Севлиево – ноември, 2009 г. 

 Супервизия на специалистите от Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. 
Севлиево – ноември, 2010 г. 

 Обучение на специалистите от Дневен център за деца и младежи с увреждания „Символ на 
любовта”, гр. Гоце Делчев – 30.-31.01.2010 г. 

 Обучителен семинар за специалисти на тема „Семейно функциониране и сензорна 
интеграция” – 27.-28.02.2010 г., ЦСРИЛПАС, гр. София. 

 Обучителен семинар за специалисти на тема „Поведение и игра” – 27.-28.03.2010 г., 
ЦСРИЛПАС, гр. София. 

 Обучение на специалисти на тема „Как детето с аутизъм възприема света. Нарушения в 
сензорната преработка” – септември, 2011 г., ЦСРИЛПАС, гр. София. 

 Практическо обучение на специалисти по проблемите на аутизма „Какво се случва на 
практика” – декември, 2011 г., ЦСРИЛПАС, гр. София . 

 Супервизия на специалистите от Дневен център за деца с увреждания, гр. Велико Търново 
– 30.05.2011 г. 

 Практическо обучение на специалисти във ДЦДМУ, гр. Велинград 18.-19.06.2011 г. 

 Обучителен семинар за специалисти на тема: Как детето с аутизъм възприема 
заобикалящия го свят. Сензорно- интегративни нарушения в Дневен център „Дъга“, гр. 
София – юли, 2015 г. 

             

                                                            

 

  Подпис: 


