
 

 

 

 

 

 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Магистър 

Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – Свищов 

1990 г. 

Квалификация „Икономист по социално-икономическа информация“ 

Специализация „Организация и технология на приложните програмни системи  

в икономиката“ 

Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – Свищов 

1993 г. 

Квалификация „Преподавател по икономически дисциплини“ 

ОПИТ 

Учител по икономически дисциплини 

ДФСГ „Интелект“ - Плевен 

от 1999 г. до момента 

Учител по икономически дисциплини 

Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение - Плевен 

1997-1999 

Лектор по икономически дисциплини 

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване 

1992-1993 

УМЕНИЯ 
 

 Организационни умения – свързани с разпределяне на задачи, съдействие 

при изпълнение на поставени задачи, поемане на отговорност, реализиране и 

управление на проекти; 

 Социални умения - комуникационни умения и умения за работа в екип; 

 Дигитални умения – работа с приложен и специализиран софтуер, създаване 

на съдържание, комуникация, търсене на информация; Умения за работа с 

офис техника. 
 

ЦЕЛИ 
 

 Изграждане на базова икономическа култура у учениците; 

 Мотивиране за личностна изява на ученика в учебните занятия, но и извън тях 

- чрез участие в различни инициативи и проекти; 

 Привличане на родителите като основен партньор и съмишленик за постигане 

целите на образованието.   

КВАЛИФИКАЦИЯ  
И  ПОСТИЖЕНИЯ 

 

 2009 г.  

Четвърта професионално-квалификационна степен, Департамент за 

информация и усъвършенстване на учители към Софийски университет  

„Св. Кл.Охридски“; 

 2002 г.  

Квалификация „Гражданско образование“, Бургаски свободен университет, 

Център за хуманитани науки; 

 От 2000 до 2010 г.  

Ежегодно участие в бизнес обучения по програмите на Джуниър Ачийвмънт 

България; 

 2017 г. 

Участие в Четвърта национална конференция „Дигитална учебна среда – ново 

измерение в образователния процес“; 

 2014 г. 

Обучение „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение 

на възрастни“; 

 2009 г. 

Автор на помагала за присъствено и дистанционно обучение („Бизнес 

комуникации“, „Бизнес кореспонденция“, „Работни срещи и протоколи“), 

разработени и издадени по проект „Европейско обучение за всички“, 

финансиран по програма ФАР; 

 2004 и 2005 г. 

Съавтор на Държавни образователни изисквания за придобиване на 

квалификация по професиии „Сътрудник в малък и среден бизнес“ и 

„Сътрудник в бизнес услуги“; 

 2011 г. 

Награда „Анастасия Димитрова“ – „Учител на годината в професионалното 

образование“; 

 2006 г. 

Грамота от Община Плевен за принос в областта на образованието. 

УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ 

 

 2012-2013 г. 

 Проект „Гъвкаво интернационално банкиране“, мярка „Мобилност“, 

Европейска програма „Леонардо да Винчи“; 

 2007-2008 г. 

Проект „Корпоративната социална отговорност като елемент на фирмените 

стратегии – иновативни практики“, мярка „Мобилност“, Европейска програма 

„Леонардо да Винчи“, удостоен със Сертификат за качествено управление на 

проекти от Центъра за развитие на човешките ресурси; 

 2004-2005 г. 

Проект „Комуникационни схеми в съвременния мениджмънт“, дейност 

„Мобилност“, Европейска програма „Леонардо да Винчи“, удостоен със 

Сертификат за иновативност от Центъра за развитие на човешките ресурси; 

 2003-2004 г. 

Проект „Училище за социални умения“ – обучител в изнесени съботно-

неделни обучения и лятна лагер-школа; 

 2002-2003 г. 

Основател и ръководител на Клуб „Гражданин“ при ДФСГ „Интелект“, 

реализирал множество благотворителни инициативи и списване на вестник 

„Гражданин“; 

 2002-2003 г. 

Проект „Децата на Плевен в Европа“, финансиран по програма „Европа“ от 

Делегацията на Европейската комисия в България; 

 2000-2002 г. 

Проект „Социалният капитал на малкия град“, програма „Демократична мрежа 

2“ на Американската агенция за международно развитие; 

 От 2014-2015 уч.година 

Организатор на Общоучилищен панаир на бизнес проектите в ДФСГ 

„Интелект“; 

 Ежегодно участие в инициативите „Мениджър за един ден“ и „Интелект в 

управлението и бизнеса“; 

 Участие и призови места в регионални и национални състезания по програма 

„Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт България. 

 

АНЕТА ЮЛИЕВА 
Старши учител  

по икономически дисциплини 

aneta66@abv.bg 

ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ 

ПЛЕВЕН 


