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                      Детската градина, на която съм се посветила! 

 

Това е детска градина, в която всички работим заедно, споделяме 

предизвикателствата, насърчаваме се в трудни моменти, но най-вече се учим 

един от друг. 

Това е място, където всички се чувстват значими, където грешките са част от 

ученето, където грижата за другия е част от любовта към себе си, където 

децата се учат от възрастните, но и възрастните се учат от децата. 

Това е «моята» детска градина, в която откривам отговори на простите и 

едновременно най-смислени въпроси : Коя съм аз? Какъв е светът,  

в който живея? Какво аз мога да променя? 



         ЛИЧНИ ДАННИ    

 Настояща длъжност: директор  

 Организация: Детска градина „Здравец” 

 Заемани длъжности: 

2000г. - към момента        Директор на ДГ «Здравец» Горна Оряховица 

1997г. – 2000г.                   Директор на ДГ «Радост» Горна Оряховица 

1994г.-   1997г.                   Директор с група на ДГ«Незабравка» Горна Оряховица 

1981г. – 1993г.                   Детски учител  

  Професионален стаж: 35 години 

  Стаж на ръководна длъжност: 23 години 

  Контакти: 

          0884477301 / e-mail: margarita.atanasova@abv.bg 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

 ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”  

Образователно-квалификационна степен – бакалавър 

Специалност – предучилищна педагогика 

 

Специализация –  

Управление на детското заведение 

 



ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Тракийски университет  

гр. Стара Загора 

 IV ПКС  

2001г.                                               

 

 

 

ИПКУ „Д-р Петър Берон“ 

гр.Варна 

 V ПКС 

1999г. 



СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  

Силно мотивирана, динамична, стриктна. Надгражда образованието си през 
целия живот. Способност за работа в екип и диалогичност. Комуникационни 
способности, откритост, честност и самокритичност. Отговорност и заложен 
стремеж за постигане на високи резултати.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  
 

Организатор с демократичен стил на управление. Изгражда и поддържа 
отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност. високи 
морални отговорности към работниците и служителите в детската градина, 
към всяко дете и неговото семейство 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ :  
 

1.Microsoft Office: Word, Excel, Power Point  

2.Internet Explorer  

3. Работа  с програмни продукти и системи 



ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

2017г. 

РААБЕ България 

Самооценяване на институцията, като процес 

от системата за управление на 

Качеството на образователните инститтуции 



 

 

2016г. 

ШУ“Константин Преславски“ 

Департамет за информация, квалификация и  

продължаващо образование гр.Варна 

Създаване на портфолио на деца от предучилищна 

възраст 

2017г. 

Сдружение “Образование без граници“, 

гр.София 

Самооценяване на институцията 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 



 

 

2015 г. 

„Иновации и консултиране“, гр.Шумен 

Методически решения и разработване на 

дидактични упражнения за интеграция на 

интерактивна дъска в учебния процес 

2016г. 

«Анубис – Булвест», гр.София 

Мултимедийни образователни технологии за постигане 

на ефективен учебен процес 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 



2015 

РААБЕ България 

Права и задължения на директорите при  

подадена жалба срещу тях 

2015г. 

Институт за образователни политики, 

„Архимед и Диоген“ грСофия. 

Общи идеи и нови идеи в модерното 

образование  

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 



2014г. 

РААБЕ България 

Работа с деца с нарушена концентрация 

И проблеми в поведението 

2014 г. 

HUMANITAS; Изд. „Анубис – Булвест“ 

Европейски тенденции в обучението на деца от 

подготвителните групи на детските градини. 

Работа с електронни продукти 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 



2014г. 

Международна академия BZM-Берлин  

и ММ Груп-София 

„Организационна култура в екип“ 

2014 г. 

РААБЕ България 

Ролята на педагога за формиране на 

детската личност 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 



2013г. 

ЕКЦ Превента-ЕООД, гр.Хасково 

Актуални въпроси по прилагане на  трудовото 

законодателство 

2013 г. 

Център за съвременно образование, гр. София 

Трудово-правни отношения в детската градина 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 



2009г. 

Технически университет гр.Габрово 

Център за следдипломна квалификация 

Превенция на охрана на труда в учебните заведения 

2013 г. 

МОН - Проект BG051PO001-3.1.03-001 

„Квалификация на педагогическите 

специалисти“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 

Работа с делегирани бюджети 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 



2009 г. 

МОН – Национален институт за обучение на директори, 

гр.Банкя 

Управление на организацията с модули: 

Педагогическо взаимодействие „Семейство – Детска 

градина“; 

„Управление на бюджет“ 

 2008 г. 

МОН – Национален педагогически център, гр. София 

Въвеждане на делегирани бюджети в детската 

градина 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 



2007 г. 

ДИПКУ – гр. Варна 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

Оценяване на професионално-педагогическите умения на 

детския учител. 

 

 

 

 

 

2007г. 

МОН / НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР / 

МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ 

Базови и специфични компютърни умения 

 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 



УЧАСТИЯ 

Десета научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ – гр. Велико Търново 

МОН;РИО – Велико Търново 

2017 г. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V есенен форум на директорите в системата на образование„ Училищното управление – лидерство за промяна“ 

РААБЕ България 

Х, 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Пета Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ – гр. Велико Търново 

МОМН; 

РИО – Велико Търново 

2012 г. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Първа  национална   среща по  предучилищно възпитание  „Водим бъдещето за ръка“ –  гр. Ловеч 

МОН / РИО - Ловеч 

2008г. 

С Доклад-презентация на тема « За позитивното  възпитание   в предучилищна възраст  - да възпитаваме детето като 
свободно и щастливо» - публикация в сборник  с  материали от конференцията    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Национална конференция  «Училището – желана територия» 

Общински и областен етап 

2008г. 

С Доклад – презентация на тема: «С поглед към бъдещето – за промяната в поколенията  и промяната в нас» 





МОЯТА ФИЛОСОФИЯ  

като педагог и ръководител 

 
МОЯТ УСПЕХ Е ИЗРАСТВАНЕТО И УСПЕХА НА МОЯ ЕКИП! 

 

МОЕТО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  -  ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА! 

 

МОЯТА ГОРДОСТ - УСПЕХИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА! 

 

ВСЕКИ НОВ ДЕН Е ЕДНО НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО! 



МОИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ  

Седемте правила за ръководене: 

 Поправяй само разваленото, не работещото!  

 Поставяй ясни цели!  

 Поставяй високи изисквания!  

 Не се намесвай ненужно в работата на подчинените; те 
обикновено знаят по-добре, как трябва да си вършат 
работата!  

 Създай атмосфера, в която човек може да се учи от грешките.  

 Ако получиш компетентност за ръководене, веднага се 
възползвай!  

 Винаги избирай решението, което вътрешният ти глас смята 
за морално коректно!   

                                                    генерал Норман Шварцкопф 



СТРАТЕГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ  

 Приоритети  

1. Стимулиране на развитието, творческите заложби и 
потенциала на всяко дете. 

2. Материална и технологична обезпеченост на образователния 
процес.  

3. Създаване на условия за повишаване квалификацията на 
учителите като гаранция за осигуряване на качествено 
образование.  

4. Създаване на условия за насърчаване на дейности и 
стимулиране на възпитателната функция на детската 
градина за развитие на индивидуалните потребности на 
всяко дете.   

5. Приобщаване на родителите към образователния процес и 
засилване на участието им в живота на детското заведение.  



ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ: 

 
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017 г “ „ОБИЧАМ 

ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) 
В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 2017г. 

Компонент 3. Внедряване на модерни технологии в институциите от системата на 
предучилищното образование. Обучение на педагогически кадри. 

 

СХЕМА „Училищен плод и училищно мляко“към ДФ „Земеделие”  

 

ПРОЕКТ BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП 
„Развитие на Човешките Ресурси“  с Бенефициент Министерство на образованието и 
науката с партньор Национален институт за обучение и квалификация в системата на 
образованието (НИОКСО). 2013г. 

 

ПРОЕКТ «Разпространение на най-добрите практики за закрила на децата в България», 
Фондация ОАК , партньор Сдружение «Център Мария» Горна Оряховица 2009г. 

 



 

! 

 

ВСЯКО ДЕТЕ Е РАЗЛИЧНО! 

                             ВСЯКО ДЕТЕ Е СПЕЦИАЛНО! 

                                                                           ВСЯКО ДЕТЕ Е ПРЕКРСНО! 





2017г. 



                    2016г. 












