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Лична информация  

име АНЕТА ПЕТРОВА АТАНАСОВА  

адрес Гр. Костинброд, кв. „Зора”, обл. София 

Bulgaria 

телефон +359 (0)721 99626 Mobile: +359 (0) 896 89 22 48 

E-mail any.atanasova@gmail.com  
  

националност българка 
  

Дата на раждане 09.03.1974 
  

пол жена 
  

Професионален опит  
  

Дати февруари 2002 – досега 

Заемана длъжност или позиция Преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски” 

Основни дейности и 

отговорности 

Води учебни занятия на студенти, участва в академичния и научния живот на 

Катедрата, Факултета и Университета. 

Име и адрес на работодателя СУ „Св. Кл. Охридски”, Цар Освободител 15 

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Преподавателска и научно-изследователска.работа 

  

Дати 2012 – досега 

Заемана длъжност или позиция Обучител в ПАМБ 

Основни дейности и 

отговорности 

Участва в обучения, провеждани от ПАМБ. 

  

Дати 2012 – досега 

Заемана длъжност или позиция Обучител към Бизнес Едюкейшън Клуб 

Основни дейности и 

отговорности 

   Подготвя и провежда обучения, организирани от Бизнес Едюкейшън Клуб. 

  

Дати 2013 – досега 

Заемана длъжност или позиция Обучител към РААБЕ 

Основни дейности и 

отговорности 

   Подготвя и провежда обучения, организирани от РААБЕ. 

  

Дати 2013 - досега 

Заемана длъжност или позиция Вещо лице 
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Основни дейности и 

отговорности 

Изготвя съдебно-психологични експертизи по съдебни дела 

  

Дати юни 2007 –  април 2010 

Заемана длъжност или позиция психолог 

Основни дейности и 

отговорности 

Индивидуална и групова работа с деца и младежи с разстройство от аутистичния 

спектър; консултации за родители; консултации за учители; методическа помощ за 

учители във връзка с обучението на деца с аутизъм; провеждане на обучения за 

родители, учители и специалисти 

Име и адрес на работодателя ЦСРИЛПАС, бул. Стамболийски 168, гр. София 

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Психо-корекционна, консултативна и обучителна 

  

Дати ноември 2003 – окт. 2006 

Заемана длъжност или позиция психолог 

Основни дейности и 

отговорности 

Работа като психолог в специална група за деца с увреждания; интеграция на децата 

от специалната в масова група на детската градина 

Име и адрес на работодателя ЦДГ 17, гр. София, кв. Младост 

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Интеграция на деца специални образователни потребности 

  

Дати окт. 2000 – ян. 2002 

Заемана длъжност или позиция Хоноруван асистент 

Основни дейности и 

отговорности 

Преподавателска  

Име и адрес на работодателя  СУ „Св. Кл. Охридски” 

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Преподавател във ВУЗ 

  

Дати март 1998 – фев. 2002 

Заемана длъжност или позиция Педагогически съветник 

Основни дейности и 

отговорности 

Консултиране на деца, учители, родители; психологическа оценка на деца 

Име и адрес на работодателя  СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Костинброд 

Вид на дейността или сферата 

на работа 

Психологически аспекти на образованието в училищна възраст (1-12кл.) 

  

Образование и обучение  

дата 2000 - 2005 

Вид квалификация Доктор по психология 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Провежда научни изследвания 

Име на организацията, 

която е провеждала 

обучението 

СУ „Св. Кл. Охридски” 

  

Дати 1992 - 1997 

Наименование на придобитата 

квалификация 

Магистър по психология 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Умения за психологическа работа в различни сфери и области. 
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Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

СУ „Св. Кл. Охридски” 

  

Дати 2011 

Наименование на придобитата 

квалификация 

медиатор 

Основни предмети/застъпени 

професионални умения 

Умения за разрешаване на конфликти. 

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

ПАМБ 

  

Лични качества и компетенции  

Майчин език български 

  

Други езици Английски, руски 

  

Организационни умения Умее да структурира и организира работата си; работи успешно в екип. 

  

Компютърни умения  Стандартни програми на Microsoft Office, включително Word, Excel, SPSS, 

PowerPoint. 
  

Допълнителна 

информация 

 Член на Дружество на психолозите в България 

 Член  на Професионална асоциация на медиаторите в България  
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