
Портфоли
о
на Петя Димитрова Янчева
учител в 44. СУ“Неофит 

Бозвели“  гр.София



Лични данни

Янчева,Петя
Родена на 21.05.1976 
г.  гр.Велинград



Образование

• Висше, магистър, географ, учител по география

• специализация икономическа география,странознание

• завършено образование през 1999 г. ,пет годишен курсна обучение

• Диплома серия-А-2000 С /02.04.2000 г.

• Диплома за висше образование за учител по Английски език и литература в средните  
училища

•Придобита квалификация с право на преподаване в 11 и 12 клас по профилираните предмети  
География и икономика и Предприемачество.



Общ и педагогически стаж:
• Към периода септември 2021 г.- трудов стаж

– 21 години

Месторабота и период
• 85 СОУ“Отец Паисий“- 26.10.1999 г.-

20.06.2000 г.
•

• В отпуск по майчинство 20.06.2000 г.-  
16.09.2001 г.

•

• 44. СУ“Неофит Бозвели“-17.09.2001г.-до  
настоящия момент

•

• ЧОУ“Дружба“-01.09.2006 г.-08.09.2008г.
•

• ПГМ“Акад.И.П.Бардин“-2009 г.
• ЧГЕХП“Проф.д-р  Васил  Златарски“- 

2010  г.

•

•

• Лектор в направление география натуризма-  
частен колеж „Адам Смит“-гр.София-

2009 г.-2010 г.



• Повишаване на квалификацията
• Завършени професионално квалификационни 

степени,  курсове,свидетелства и грамоти
• 1.Свидетелство за придобита 5 ПКС
• Рег.№ 4583/01.11.2005 г.-СУ “Св.Кл. Охридски“-ДИУУ
• 2.Свидетелство за придобита 4 ПКС
• Рег. №2278/22.11.2007 г.-СУ “Св.Кл.Охридски“-ДИУУ
• 3. Свидетелство за професионална квалификация-Учител 

по  английски език в средните училища
• Рег. №10085/27.05.2009 г.-СУ “Св.Кл.Охридски“ гр. София
• 4.Удостоверение за завършено обучение –„Ангажименти 

на  България в глава №18 и глава №2“-
• НПУ-29.11.2005 г.
• 5.Удостоверение за професионално обучение-част 

от  професия, оператор на компютър, 
текстообработка.

• Рег. №ко-987/01.02.2006 г.-БСК-център за 
професионално  обучение

• 6. Удостоверение за завършено обучение-„Базови 
и  специфични компютърни умения на учители“

• Рег. №22-05646/03.07.2006 г.



•

7.Удостоверение за „Професионални умения икомпетентности на  
учителя по география“
Рег. № 03/08.06.2007 г.-СУ,ДИУУ

8. Сертификат за успешно участие в обучителен семинар-дискусия
„ А сега накъде?-
Възможности пред гражданското образование в българските училища“-
Център по социални науки към СУ, Сдружение „Център образователни  
инициативи“, фондация за хуманитарни и социални изследвания-март  
2010 г. ,април 2012г.

9.Участие в семинар на тема “Подготовка науспешни проекти“-  
2005 г.

10.В периода от 2017 г. -2021 г. съм участвала активно в редица форми на  
квалификация, получила съм над 20 сертификата.



Индивидуален план за кариерно развитие:
Задълбочена работа в часовете по География и икономика-ЗП, ЗИП, Свят и личност-ЗП,ЗИП
-Съдействие за написване на учебник по География и икономика за 8 клас,изд.“Д-рИван Богоров“
-Участие в извънкласни форми на дейност-екскурзии, зелени училища, работа попроекти, участие в 
проект  УСПЕХ
-Съдействие за безвъзмездно предоставяне на репродуктивен материал за залесяване с екологична цел по  
чл.42 ал.3 от ЗГ –писмо изх.№3614-71/11.04.2008 г.



Най-значими награди, грамоти и благодарствени писма
-Констативен протокол от направена проверка от гл.експерт Румяна 

Вангелова  Обект на проверка:

училищна и учебна документация
2. Наблюдение на урочната дейност
3. Резултати от УВР по география и

икономика

-Благодарствено писмо  от Радослава Горанова, майка на седмокласник
,във връзка с прием на документи в училище –гнездо 44 СОУ-през 
2009  г.
-Изказване на лични благодарности от гл.експерт Румяна Вангелова за
организиране и провеждане на олимпиадата по география в 44 СОУ- 2007 
г.
-В периода от 2014 до 2019 година включително се занимавам с активна  
благотворителна дейност към структурите на БЧК-IV териториална 
организация :  Всяка година подготвям ученици от 6 и 9 клас за участие в 
ежегодния преглед за  първа долекарска помощ- учениците представят 
достойно 44.СУ.
-През 2016 г. бях отличена със званието „Отличник на БЧК“.
- Последната година съм член на IV териториален център към БЧК











Участие в редица проекти:
На 12 октомври 2018 г. деветокласниците от профил „Предприемачески“, водени от класния си ръководител г-жа Петя  
Янчева, се включиха в дейностите на иновационния лагер „Кюри“ 2018 на тема „Боклукът за теб е съкровище за мен“.







Участие в проект „Действия при рискови ситуации“

На 16 ноември с официална церемония в училището ни приключи работата по проект „Действия при 
рискови  ситуации“, реализиран от Столична община – район „Подуяне“. На младежите и девойките, 
участвали в  дейностите, бяха връчени грамоти и награди, а училището получи плакет.



Традиционно посещение на театрални постановки: 21.02.2019 г.



 



Тема на урока:
Механизъм на ценообразуване

Съответствие с годишния план на 
дидактическата работа: 

Да

Дата на провеждане 23. 11. 2021 г.

Клас: 11.Б

Цели на урока: Да разграничава механизма на ценообразуване на стоки и услуги в зависимост от различни фактори.

Да разкрива връзката между цената на една стока и материалите за нейното производство, производствения 
процес, технологиите, количество и качество на вложения труд.

Да приложи знанията си себестойност, постоянни и променливи разходи при избиране на метод за 
ценообразуване.

Да формира икономическа култура, познаване на базисните икономически понятия, овладяване на основни 
принципи на пазарната икономика и формиране на икономическо мислене.

Да изказва лично аргументирано мнение.

Задачи за постигане на целите: Отговор на проблемни въпроси.

Решаване на задачи.

Търсене на причинно- следствени връзки 

Дискусии

Използвани методи в урока:  -Обяснително-илюстративен            

- Частично-търсещ, 

- Интерактивни техники( мозъчна атака, рефлексия) 

-Математически и статистически методи.

-Използване на електронно базирани платформи  (мултимедийна презентация, електронен учебник) 

-Използване на различни източници на информация. 

Основни дейности в урока с отразени 
времеви граници:

1) Организация на класа за работа – 3 мин.

2) Въвеждане в предприемаческо мислене и мотивиране на урочната дейност- 5 мин. 

-Защо е необходимо изучаването на Модул Пазарна икономика?

- Как с обучението по този модул развива ключовата компетентност” Инициативност и предприемчивост”, 
дефинирана в Европейската референтна рамка?

3) Представяне на новото учебно съдържание- 27  мин.

-задаване на трите ключови въпроса, на които ще търсим отговор ( в началото на урока-стр.56)

- припомняне на понятията- променливи и постоянни разходи, себестойност и продукция.

Ситуация 1-задаване на първа точка
1. Цена на стоката

      - групово обсъждане

Ситуация 2-задаване на втора точка
2.                  Механизъм на ценообразуване

      а) външни фактори

      б) вътрешни фактори

Ситуация 3- задаване на трета точка
3.                  Методи на ценообразуване 

      а) пазарни методи
● ценностен метод
● метод на текущи пазарни цени

      б) разходни методи
● метод разход плюс печалба
● целева себестойност

      в) параметрични

      г) статистически анализи и модели

4)  Коментар, обобщение, оценка и задаване на ДР .- 5 мин.
● отговор на поставените в началото въпроси( чрез рефлексията се преценява нивото на усвоеност на 

новото учебно съдържание)
● класът отговаря на 1 и 2 въпрос на стр.58 от учебника 
● оценка на работата на класа и задаване на домашна работа -зад.3 стр.58( чрез задание в стаята на клас 

-Classroom)

5. Обявяване край на часа

 

 

разработен от Петя Янчева

 



Презентация на тема “Механизъм на ценообразуване” във връзка с открит урок по време на проверка от 
Националния инспекторат по качеството на образование-23.11.2021г. -11.б клас- преподавател старши учител 
Петя Янчева 

https://docs.google.com/presentation/d/14MPBrOsvf0Ig2MLzeyvh-DxF1cL9V-hBHQsX4rjgAHM/edit#slide=id.p1

https://docs.google.com/presentation/d/14MPBrOsvf0Ig2MLzeyvh-DxF1cL9V-hBHQsX4rjgAHM/edit#slide=id.p1


Изпълнени задания на ученици -профил Предприемачески-12.б клас учебна 2021/2022 година
https://docs.google.com/presentation/d/1028EFbO10rmszb-MbWcgxiKwsP7sxMA4MvOF9uyj0ps/edit#slide=id.g1019
3a4ab9b_0_1014

https://docs.google.com/presentation/d/19SY34NPjU_reDvsomClrkTY8GG9_Siyz/edit#slide=id.p1

https://docs.google.com/presentation/d/1_miXbEzSMHgKb01il2SF1tibTMBTooULBHtQMd1SoMY/edit#slide=id.p

https://docs.google.com/presentation/d/1pxuoQLuILlQcJ5ZQ19gMM38iLZthHH_YoP7p7mN5zY4/edit#slide=id.g35f39
1192_00

https://docs.google.com/presentation/d/10THt8kCYh_7IKPwEcMU13j8WoHICZCLW/edit#slide=id.p1

https://docs.google.com/presentation/d/1619yN_00ifaAIAAvBEAuxF3jcb9cC9jf-5tDDOm-lJI/edit#slide=id.p

https://docs.google.com/presentation/d/1028EFbO10rmszb-MbWcgxiKwsP7sxMA4MvOF9uyj0ps/edit#slide=id.g10193a4ab9b_0_1014
https://docs.google.com/presentation/d/1028EFbO10rmszb-MbWcgxiKwsP7sxMA4MvOF9uyj0ps/edit#slide=id.g10193a4ab9b_0_1014
https://docs.google.com/presentation/d/19SY34NPjU_reDvsomClrkTY8GG9_Siyz/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1_miXbEzSMHgKb01il2SF1tibTMBTooULBHtQMd1SoMY/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1pxuoQLuILlQcJ5ZQ19gMM38iLZthHH_YoP7p7mN5zY4/edit#slide=id.g35f391192_00
https://docs.google.com/presentation/d/1pxuoQLuILlQcJ5ZQ19gMM38iLZthHH_YoP7p7mN5zY4/edit#slide=id.g35f391192_00
https://docs.google.com/presentation/d/10THt8kCYh_7IKPwEcMU13j8WoHICZCLW/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1619yN_00ifaAIAAvBEAuxF3jcb9cC9jf-5tDDOm-lJI/edit#slide=id.p

