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Свържете се с мен

Обща информацияОбща информация

 1.  Основна информация

Име: АнелияАнелия

Презиме: РомиловаРомилова

Фамилия: ТимотееваТимотеева

Националност: БългарскаБългарска

Телефон: 08959423110895942311

Имейл: aneli99@abv.bganeli99@abv.bg

Тип на институцията : ЦСОПЦСОП

Име на институцията: "Д-р Петър Берон""Д-р Петър Берон"

Заемана длъжност в момента:

 2.  История на заеманите длъжности

https://portfolio.contipso.com/index.php
https://portfolio.contipso.com/portfolio-zam-director-aneliya-timoteeva


П ериод отП ериод от П ериод доП ериод до Име на институ циятаИме на институ цията ДлъжностДлъжност

09-2015 До момента ЦСОП - Видин Заместник директор

09-2008 09-2015 ПУ "Д-р П. Берон" - Видин Учител

03-2001 12-2008 ОУ "Христо Ботев" - Гъмзово Директор

09-1987 02-2001 ОУ "Христо Ботев" Учител

 3.  Любим цитат

Човек трябва да обича и почита семейството си, да е верен на приятелите и
почтен с колегите си.
“

А. А. Съответствие с изискванията на длъжносттаСъответствие с изискванията на длъжността

1.1.  Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен,
научна степен

 1.1  Първоначална

Период от: 09-198509-1985

Период до: 06-198706-1987

Образование и квалификационна степен: Професионален бакалавърПрофесионален бакалавър

Специалност: Учител по Трудово обучение и Изобразително изкуствоУчител по Трудово обучение и Изобразително изкуство

Професионална квалификация: УчителУчител

Образователна институция: ПУИ гр.ДупницаПУИ гр.Дупница

 1.2  Друга след първоначалната

П ериодП ериод
отот

П ериодП ериод
додо

Образование иОбразование и
к валифик ационнак валифик ационна

степенстепен СпециалностСпециалност
П рофесионалнаП рофесионална
к валифик ацияк валифик ация

ОбразователнаОбразователна
институ цияинститу ция

09-1990 06-1994 Магистър Учител по трудово политехническо
обучение; специалност-компютърно

обучение

Учител ЮЗУ “Неофит
Рилски“ гр.

Благоевград

01-2010 01-2011 Магистър Специална педагогика Учител СУ "Климент
Охридски"



2.2.  Професионална квалификация (специалност)

 2.1  По базовата специалност от висшето образование

УчителУчител

 2.2  Професионална квалификация "учител"

Професионална квалификация "учител": ДаДа

 2.3  Професионална квалификация

П ериодП ериод
отот

П ериодП ериод
додо НаименованиеНаименование СпециалностСпециалност П КСП КС

Б рой ак адемичниБ рой ак адемични
часовечасове

ОбразователнаОбразователна
институ цияинститу ция ФайловеФайлове

09-2017 11-2017 5-та
степен

16 СУ „Св. Климент Охридски“


09-2018 11-2018 4-та
степен

32 ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ 

05-2020 05-2021 3-та
степен

210 ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ 

3.3.  Професионален опит/учителски стаж - брой години

 3.1  Общ и учителски стаж

Общ стаж - години: 3434 от които Учителски стаж: 3434

4.4.  Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране

 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация

https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134179&filename=Scan-0265.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134181&filename=Scan-0182.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134183&filename=Scan-0181.pdf


П ериод отП ериод от П ериод доП ериод до НаименованиеНаименование Б рой ак адемични часовеБ рой ак адемични часове Образователна институ цияОбразователна институ ция

10-2017 06-2018 16 ЦСОП „Д-р Петър Берон“

10-2018 06-2019 24 ЦСОП „Д-р Петър Берон“

10-2019 06-2020 16 ЦСОП „Д-р Петър Берон“

10-2020 06-2021 22 ЦСОП „Д-р Петър Берон“

 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити

ГодинаГодина
ии

месецмесец НаименованиеНаименование

Б ройБ рой
полу чениполу чени
к редитик редити

Б ройБ рой
ак адемичниак адемични

часовечасове
ОбразователнаОбразователна

институ цияинститу ция ФайловеФайлове

11-2017 Лесни стъпки в приобщаването 1 кредит 16 Идеите ООД


05-2018 „Емоционалната интелигентност.Успешно професионална
изява на педагозите, за ефективна комуникация за ученици и

родители и за превенцията на агресията“

1 кредит 16 Център
„Интерактивно
обучение“ ООД-

гр. Варна



03-2018 Модели на педагогическо взаимодействие:семейство-
образователна институция

1 кредит 16 НЦПКПС


05-2018 „Внедряване и използване на съвременни ИКТ средства в
образователния процес.Формиране на дигитална

компетентност.“

1 кредит 16 РААБЕ


09-2017 „Образование в мултикултурна среда“ 0.5
кредита

8 Синдиката на
българските

учители


10-2017 „Организация в образованието“ 0.5
кредита

8 СУ „ Св. Климент
Охритски“ 

08-2019 Тренингови форми на работа в професионалната дейност 1 кредит 16 Център
„Интерактивно
обучение“ ООД-

гр. Варна



09-2020 Ефективна комуникация в образователната институция 1 кредит 16 Център
„Интерактивно
обучение“ ООД-

гр. Варна



05-2021 Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците,
чрез формите на приобщаващото образование

1 кредит 16 Център
„Интерактивно
обучение“ ООД-

гр. Варна



 4.3  Друга квалификация

https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134133&filename=Scan-0173.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134137&filename=Scan-0227.pdf
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https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134149&filename=Scan-0178.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134152&filename=Scan-0179.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134158&filename=Scan-0175.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134161&filename=Scan-0172.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134162&filename=Scan-0174.pdf


П ериодП ериод
отот

П ериодП ериод
додо

Тип наТип на
к валифик ациятак валифик ацията НаименованиеНаименование СпециалностСпециалност

Б ройБ рой
ак адемичниак адемични

часовечасове
ОбразователнаОбразователна

институ цияинститу ция ФайловеФайлове

05-2018 05-2018 Квалификационен
курс

Удостоверение управленска отговорност 16 Интеринтелект
ООД 

11-2019 11-2021 Конференция Сертификат допълваща и
алтернативна комуникация

16 АСИСТ


05-2020 05-2021 Специализация Свидетелство Социалните комуникации в
управлението на

образователната
институция

210 ВТУ "Св. св. Кирил
и Методий“ 

07-2021 07-2021 Обучителен курс Сертификат работа с деца с ДЦП 6 КАРИН ДОМ


11-2019 11-2019 Удостоверение проектна дейност 16 Hans Radl Schule I


05-2021 05-2021 Семинар Сертификат проектна дейност 5 ОШ "Антон
Скала" 

04-2020 04-2020 Обучителен курс Удостоверение ОБЗР 6 Сдружение труд
и здраве ЕООД 

5.5.  Чуждоезиково обучение

 5.1  Чужди езици

ЕзикЕзик Ниво на владеенеНиво на владеене

  Румънски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Б. Области на компетентност и критерии по тяхОбласти на компетентност и критерии по тях

1.1.  Управленска компетентност

1.11.1  Планиране

 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за подпомагане на директора при разработване
на стратегията за развитие на институцията.

Заместник- директор отговаря на потребностите от подпомагане на директора приЗаместник- директор отговаря на потребностите от подпомагане на директора при

https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134688&filename=Scan-0170.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134690&filename=Scan-0180.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134692&filename=Scan-0183.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=134707&filename=Scan-0242-1.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=135133&filename=Scan-0185.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=135150&filename=Scan-0176.pdf
https://portfolio.contipso.com/admin/portfolio/ajax/file_download.php?id=18196&group_id=135182&filename=Scan-0258.pdf


организирането и контрола на учебно -организирането и контрола на учебно -
възпитателната дейност.възпитателната дейност.
Период от:  09-201509-2015

Период до:  До моментаДо момента

Контролира приложението и изпълнението на
държавните образователни изисквания, като: Организира
изпълнението на учебните планове и програми и
контролира тяхното спазване. Ръководи учебната
дейност на учителите и контролира организацията на
учебния процес. Организира и контролира изработването
и изпълнението на седмичното разписание. Организира и
контролира учебно-възпитателната дейност чрез
посещение в учебни часове на учители за наблюдение
организацията на учебния час, провеждането на
терапевтични дейности. Изпълнява в рамките на
работния ден преподавателска дейност в зависимост от
утвърдените нормативи. Изпълнява задачи, свързани с
работата на методическите обединения в центра,
контролира изпълнението на квалификационната
дейност  на педагогическия състав за всяка учебна
година. Подпомага директора при организирането и
контролирането обхвата на учениците. Участва в
организирането на заседанията на педагогически съвет.

Отговаря за правилното водене и съхранение на учебната и училищната документация в съответствие с
изискванията на нормативните актове на МОН. Контролира документацията, в която се регистрират текущите
резултати на учениците. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
Подпомага директора в контрола по спазването на Правилника за вътрешния трудов ред. При необходимост е на
разположение и в извънработно време. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на центъра –
инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване
на дейността и др. Повишава професионалната си квалификация.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за участие в годишното оперативно планиране.

Отговорности относно:Отговорности относно:
Период от:  09-201609-2016

Период до:  До моментаДо момента

нормалното протичане на учебно-възпитателната
дейност ;  контрола на качеството и ефективността на
учебно- възпитателната терапевтична
дейност;  отразяващи ефективността на проведените
занятия; навременно подадаване до директора
информация за учебно-възпитателната дейност;
 поддържане и съхранение на документацията,
обезпечаваща и отчитаща учебно-възпитателна
дейност;  спазването на седмичното разписание;
 осигуряване на нормални условия за провеждане на всички
видове дейности;  контрола за стриктното водене и
въвеждане на текущите резултати на учениците;
точното и в срок изпълнение на планираните
квалификационни дейности през учебната година и
докладва в края на уч. година.

УЧАСТИЕ В КОМИСИИ И РАБОТНИ ГРУПИ

 1.1.3  Дейности, примери или доказателства за участие в изготвянето на вътрешните
документи за ефективното функциониране на институцията.



Изготвянето на вътрешните документи заИзготвянето на вътрешните документи за
ефективното функциониране наефективното функциониране на
институциятаинституцията
Период от:  09-201709-2017

Период до:  До моментаДо момента

Изготвяне на учебни планове, правила, план за
квалификационната дейност, правилник за вътрешния
трудов ред, правилник за пропускателен режим, етичен
кодекс, програма за превенция от ранно напускане и
програма за предоставяне на равни възможности и за
приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, дневен
режим на институцията, програма за целодневна
организация, и др.,актуализират всяка учебна година и
са на разположение в центъра.

1.21.2  Организация на образователния процес

 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в изготвянето на Списък-образец №
1/№ 2/ № 3

Участие в изготвяне на Списък-образец № 3Участие в изготвяне на Списък-образец № 3
Период от:  09-201709-2017

Период до:  До моментаДо момента

Във връзка с подаване на информация за учебните години
в НЕИСПУО, поех отговорната задача да проверя
актуалността на основната информация за нашата
институция, учебни планове, седмична натовареност на
педагогическите специалисти, данни за ученици и
паралелки.

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за съдействие за осигуряването на обща и
допълнителна подкрепа на деца и ученици.



КООРДИНАТОР СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НАКООРДИНАТОР СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА
ЧЛ181 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТОЧЛ181 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
Период от:  10-201710-2017

Период до:  До моментаДо момента

Файл:   |

1.31.3  Контрол

 1.3.1  Дейности, примери или доказателства за участие в контрола на качеството на
образователния процес и на поддържането на материалната база на институцията.

Ефективен педагогически и административенЕфективен педагогически и административен
контролконтрол
Период от:  09-201709-2017

Период до:  09-202109-2021

Основната цел на контролната дейност е прилагането и
изпълнението на държавните изисквания.

Файл:   |  |

1.41.4  Управление на групата/класа

https://portfolio.contipso.com/admin/upload/portfolio/18196/134705/godishen-plan-ekip-sop.doc
https://portfolio.contipso.com/admin/upload/portfolio/18196/134928/k.protokol-na-urok.docx
https://portfolio.contipso.com/admin/upload/portfolio/18196/134928/plan-zd.docx


 1.4.1  Учебни предмети и класове

Информационни технологииИнформационни технологии
Клас :
5-ти клас5-ти клас

Учебни години:
2020/20212020/2021

География и икономикаГеография и икономика
Клас :
10-ти клас10-ти клас

Учебни години:
2021/20222021/2022

Български език и литератураБългарски език и литература
Клас :
11-ти клас11-ти клас

Учебни години:
2019/20202019/2020

1.51.5  Други компетентности и резултати

 1.5.1  Общи умения и компетенции



П ериодП ериод
отот

П ериодП ериод
додо

Умения иУмения и
к омпетенциик омпетенции ОписаниеОписание

09-2016 До
момента

Когнитивно-
базирани

компетенции

Осигуряване на среда, стимулираща активност и развитие. Педагогическо
взаимодействие чрез разнообразни форми.

- възприемане нан детето като ценност

- разбиране на детската индивидуалност

- осигуряване на среда, стимулираща детската активнос и развитие

09-2017 До
момента

Технически
умения и

компетенции

работа със софтуерни програми свързани с образованието, училищна документация,
MS Office, работа с интернет

10-2017 До
момента

Социални умения
и компетенции

Толерантност към различните мнения и гледни точки. Съвместна работа с ученици,
учители и служители, родители, представители на институции, работа в

мултикултурна среда, толерантност.

09-2017 До
момента

Организационни
умения и

компетенции

Добра работа в екип, отговорност, лоялност, коректност, комуникативност, стремеж
към развитие.

2.2.  Управление на ресурси - човешки, финансови, материални и информационни

 2.1  Дейности, примери или доказателства за подпомагане на директора в дейностите за
повишаване на квалификацията на учителите, участието им в иновативни дейности и
наставничество.

“Erasmus + “ Programme of the EU“Erasmus + “ Programme of the EU
Период от:  11-201611-2016

Период до:  05-201805-2018

ABA – Our New View in Special Education-“ABA – нашият нов
поглед в образованието”. .  Партньорските екипи
популяризираха прилагането на ПП Анализа в процеса на
образование, терапия и социални дейности с деца и
ученици със СОП, аутизъм, умствена изостаналост, с
тежки множествени увреждания, поведенчески
разстройства и др.

Файл:   |  |

“Erasmus + “ Programme of the EU“Erasmus + “ Programme of the EU
Период от:  11-201911-2019

Период до:  07-202107-2021

https://portfolio.contipso.com/admin/upload/portfolio/18196/134973/IMG-20170928-175844.jpg
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“IT’S OK” – 2019-1-RS-KA201

„Така е добре“   „Така е добре“   е проект по програма „Еразъм+“.
Проектът има за цел да създаде Методическо
ръководство и 4 тематични наръчници с над 400
страници за усвояване на социални умения при деца и
ученици с аутизъм и специални образователни
потребности чрез прилагане на метода „Социални„Социални
истории“.истории“.

Файл:   |  |

“Erasmus + “ Programme of the EU“Erasmus + “ Programme of the EU
Период от:  10-201910-2019

Период до:  03-202103-2021

“FEEL EUROPE” – 2019-AT01-KA229-051“FEEL EUROPE” – 2019-AT01-KA229-051

„ПОЧУВСТВАЙ ЕВРОПА“ е проект имащ за цел да
осъществи мобилности на ученици със СОП, посещения в
партньорските училища, онлайн обмен на информация за
основните традиции, природни забележителности,
обичаи и исторически факти за страните, в които живеят
участниците в проекта, обучаващи се в специални
училища в Австрия, Турция, Испания,  Ирландия и България.
С този проект те ще използват сетивата, си за да
почувстват силата на Обединена Европа.

Файл:   |  |

“Erasmus + “ Programme of the EU“Erasmus + “ Programme of the EU
Период от:  02-202102-2021

Период до:  До моментаДо момента

"Happy mind" - Щастлив ум
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3.3.  Административни умения и правни знания

 3.1  Дейности, примери или доказателства за познаване и прилагане на нормативната уредба
за системата на предучилищното и училищното образование,включително документацията
на институцията.

Нормативна уредбаНормативна уредба
Период от:  09-201509-2015

Период до:  До моментаДо момента

Познаване на нормативната уредба, касаеща
приобщаващото образование предучилищното и
училищното образование.

4.4.  Социална и гражданска компетентност



 4.2  Дейности, примери или доказателства ефективно взаимодействие с родителите.

родителско ателиеродителско ателие
Период от:  09-201709-2017

Период до:  До моментаДо момента

За образованието на децата ни са отговорни както
учителите, така и родителите. Семейството е основата,
върху която спъпва ученика и започва своя жизнен път.
Затова и мерките за информираност за индивидуалното
развитие и постигнатите резултати от учениците са
насочени към родителите, които често имат нужда от
подкрепа от наша страна. За целта винаги когато има
проблем, свъзран с обучението, пропуски или
постижение, се свързвам с родителите на детето,
обсъждаме проблема и търсим начин за разрешаването
му. Връзката се осъществява по телефона или на място в
центъра.э

Файл:   |

6.6.  Друга информация, допълваща професионалния профил

 6.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.

„Без свободен час“ „Без свободен час“ Модул 1 . „Без свободен час вМодул 1 . „Без свободен час в
училище“училище“
Период от:  09-201909-2019

Период до:  До моментаДо момента

Тип на участието:  ПрограмаПрограма

Организация:  Национална програмаНационална програма

Модул 1. „Без свободен час в училище“

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“-2019Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“-2019

https://portfolio.contipso.com/admin/upload/portfolio/18196/134972/plan-na-roditelskoto-atelie---2020-21g..docx


Период от:  09-201909-2019

Период до:  09-202009-2020

Тип на участието:  ПрограмаПрограма

Организация:  ЦСОПЦСОП

Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда
в центровете за специална образователна подкрепа чрез
модернизиране на материалната база за предоставяне
на подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците“

„Осигуряване на съвременна образователна„Осигуряване на съвременна образователна
среда“среда“
Период от:  10-201710-2017

Период до:  09-201809-2018

Тип на участието:  ПрограмаПрограма

Организация:  Национална програмаНационална програма

Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”
– прогимназиален етап 

 6.7  Членство в организации



Синдикат на българскитеСиндикат на българските
учители.учители.
Период от:
10-198810-1988

Период до:
До моментаДо момента

НАРЦСОПНАРЦСОП
Период от:
01-201801-2018

Период до:
До моментаДо момента

Допълнителна галерияДопълнителна галерия

 1.  Галерия




Горе
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