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Част І. 

Раздел 1.    Общи сведения 
 

 Автобиография    
 

 

 

 Лична информация: 
 

 

 

 

 

 Име:     Пенка Донева Димитрова 

 

 Дата на раждане:   06.02.1959г. 

 

 Адрес:    гр. Стражица,  

     обл. Велико Търново, 

                                                   ул."Дончо Узунов" № 10А, 

 

 Телефон:    0878885213 

 

 Е-mail:    doneva.d@mail.bg 

 

 Националност:    България 

 



Част І. 

Раздел 1.    Общи сведения 
Образование и обучение:  

 
Средно образование:        1977 год. – СОУ „Ц. Церковски” – 

          гр. П. Тръмбеш 

 

Висше образование:        1987 г. – ШУ “Константин Преславски” 

 

Образователно- 

квалификационна степен:       магистър 

 

Специалност:        Български език и руски език 

 

Професионална    Специалист по български   
квалификация:    език и литература и втора  
    специалност руски език  

 

Специализация    1995г.СУ „Климент Охридски”  

     Организация и управление на  

     образованието  

 
ВТОРИ КЛАС-КВАЛИФИКАЦИЯ 1995г.СУ ЦИУУ  



Част І. 

Раздел 1.    Общи сведения 

Трудов стаж: 

06.10.2008г.  СОУ ”Ангел Каралийчев” г. Стражица - 

   директор 

21.01.1992г – 06.10.208г.      СОУ ”Ангел Каралийчев” г. Стражица - 

   помощнк – директор 

01.09.1990г - 21.01.1992г СОУ ”Ангел Каралийчев” г. Стражица – 

   учител 

01.09.1987г - 31.08.1990г ОУ ”Кирил и Методий” с. Ново Градище - 

   директор 

19.10.1986г - 31.08.1987г. СОУ ”Ангел Каралийчев” г. Стражица - 

   възпитател 

15.12.1982г - 19.10.1986г СОУ ”Ангел Каралийчев” г.Стражица - 

   библиотекар 

01.09.1979г - 15.12.1982 ОУ ”Кирил и Методий” с. Ново Градище - 

   учител 

01.09.1978г - 31.08.1979 ОУ ”Христо Ботев” с. Орловец - учител 

27.09.1977г - 31.08.1978 ОУ ”Кирил и Методий” с. Ново Градище - 

   учител 



Част І. 

Раздел 1.    Общи сведения 
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: 

 Способност за планиране, координиране и контролиране при работа 

по заложените цели. Способности за определяне и актуализиране на 

приоритетите. Умения за мотивиране и ръководене на екип. 

Способност за предаване на опит и обучение на екипа. Способност да 

се работи с много и различни хора.  

 

Технически умения и компетенции:   

 MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet (Explorer, Firefox, 

Netscape…)  

 



Част І. 

Раздел 1.    Общи сведения 

Участие в текущи квалификационни курсове 

"Промени в правописните правила. Работа с текст" 21.10.2007г. 22.10.2007г. 

"Ученическите писмени текстове V - ХІІ клас", 

"Задачата за създаване на текст на ДЗИ" 
2008г.   

"Иновационен мениджмънт в училището" 03.11.2008г. 07.11.2008г. 

"Иновационен мениджмънт" 08.01.2009г. 12.01.2009г. 

"Управление на училището" - Трудовоправно 

законодателство 
04.06.2009г   

"Коментарът и коментираното четене в обучението по 

литература 8 - 10 клас." 22.10.2009г.   

"Управление на училището" - "Управление на проекти" 
20.11.2009г   

"Годишно счетоводно приключване за 2009г. На 

бюджетните организации и делегираните бюджети в 

образованието през 2010г." 
14.01.2010г. 15.01.2010г. 

Вътрешен одит по ЗБУТ 26.02.2010г.   

Обечение на КУТ и ГУТ 26.02.2010г.   

Обучение по ЗБУТ 04.03.2010г.   



Част І. 

Раздел 1.    Общи сведения 

Участие в текущи квалификационни курсове 

"Работа с делегираните бюджети" 29.03.2010г. 31.03.2010г. 

"Директорска правоспособност" 28.04.2010г.   

"Ролята директора при интегрирането на деца със 

СОП" 
04.11.2010г. 05.11.2010г. 

Методика на обучението по БДП 09.12.2010 14.12.2010г. 

БДП - за членове на училищни комисии 14.12.2010г.   

"Иновационни модели и технологии на организация 

и управление на училището" 
06.07.2011г. 08.07.2011г. 

"Разработване на документацията и организация на 

педагогическия процес за деца със СОП" 
31.10.2011г   

"Лидерство за наставници в системата на 

образованието - регионални лидери" 
11.06.2012г. 13.06.2012г. 

Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас 23.06.2012г 04.07.2012г. 

Директор-учител-деца-общество. Културен шок. 

Отговорност на училищен етаж. 
28.01.2012 г. 28.01.2012 г. 

Квалификационен курс към ДИПКУ Стара Загора 29.03.2012г. 30.03.2012г. 

"Преглед на последните изменения на нормативната 

уредба в областта на обществените поръчки". 
14.07.2012г.   

Обучение по ЗБУТ 08.10.2012г.   



Част І. 

Раздел 1.    Общи сведения 

 Почетно отличие “Неофит Рилски” 
– 2012г. 

 

 Участие в национален конкурс 
„Иновации в управлението”  

  

 Курсова работа – “Модел за 
управление на проект” 

 



“Училището – уникално място за грижи за учениците” с 
няколко успешни индикатори за качество: 

1) стилът на управление на директора в ролята му на 
мениджър, поемащ разумни рискове и отговорности за 
изграждане на привлекателен образ на училището;  

2) осигуряване на подкрепяща среда за инициативни учители с 
нестандартно мислене;  

3) добри практики за работа с родителите: ангажиране на 
родителите за участие в облагородяване на средата, 
условията, в които се учат техните деца, ангажираност на 
родителите да бъдат активни участници в цялостния живот 
на класа, а след това на училището като цяло ;  

Раздел 2. Принципи на управление  

 



Раздел 2. Принципи на управление  

 

  Делегирането на пълномощия, 

подкрепено с предоставяне на права, 

благоприятства развитието на 

спобностите на подчинените и 

умножава техните познания, което 

оказва позитивно влияние върху 

тяхната дейност.  



Раздел 2. Принципи на управление  

 Седем 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, САЩ 



Раздел 2. Принципи на управление  

 

 насочване на вниманието към постижими неща; 

 хората да са удовлетворени от ефективността си. делегиране на 
правомощия; 

 разпределяне на задачите според ролята на участниците в екипа. 

 фокусиране на силите върху съществените неща 

 систематична работа за постигането на съответната 
целориентирането към силните вместо към слабите страни 
решава мотивационни проблеми 

 припокриването на силните страни със задачите дава 
възможност за постигането на отлични резултати 

 създаване на доверие  

 положително мислене  

 вниманието е насочено върху шансовете 

 не се бяга от проблеми 



Раздел 3. Стратегия на управление  

 

  СОУ " Ангел Каралийчев" Стражица –  

Училище с традиции – училище с бъдеще 
 Визията на СОУ " Ангел Каралийчев" гр. 

Стражица преминава през неговото минало и 
настояще. Утвърдило се през годините като 
водещо средно учебно заведение с 
дългогодишна история и най-вече с 
постиженията си в образователното дело, 
неговата визия се формира като ключов, 
притегателен образователен център, в който 
основна образователна ценност ще бъде 
високото качество на овладените знания и 
умения.  

 



Раздел 3. Стратегия на управление 

МИСИЯ 

„Училище, предоставящо качествено 
образование” 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

 Изграждане на креативни, социално 
отговорни и пълноценно 
интегрирани в обществото личности.  

  



Раздел 3. Стратегия на управление  

Приоритети 
1. Стимулиране на развитието, творческите заложби и 

потенциала на всеки ученик. 

2. Материална и технологична обезреченост 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 извънкласните 
и извънучилищни дейности и стимулиране на 
възпитателната функция на училището за развитие на 
индивидуалните потребности на всяко дете.  

5. Приобщаване на родителите към образователния 
процес и засилване на участието им в училищния живот 



Раздел 3. Стратегия на управление 

ПОДЦЕЛИ 

1.  Осигуряване достъп до образование на всички ученици от района, 
подлежащи на задължително обучение и интегриране на децата от 
малцинствените групи. 

 Очаквани резултати: Да се обхванат всички ученици от района, които не са 
навършили 16-години. Децата от малцинствените групи да се включат 
активно в училищния живот. 

2.  Повишаване квалификацията на учителите чрез включването им в 
подходящи квалификационни форми.  

 Очаквани резултати: Повишаване качеството на преподаване и 
резултатите от обучението. 

3.  Преминаване от репродуктивно към творчески тип преподаване и учене за 
по-практически ориентирани знания и умения. 

 Очаквани резултати: Създаване на условия за развитие на потребности, 
интереси и нагласи за учене и за обучение и самоусъвършенстване през 
целия живат. 

4.  Възпитателната работа с учениците да се осъществява в цялостния 
учебно-възпитателен процес. 

 Очаквани резултати: Формиране на национално самосъзнание, 
възпитаване в родолюбие и в съпричастност към глобалните проблеми на 
човечеството. 

5.  Обогатяване на материалната база и въвеждане на новите информационни 
и комуникационни  технологии. 

 Очаквани резултати: Повишаване въздействащата роля на жизнената 
среда и активно въвличане на учениците в образователния процес. 



Раздел 4 Проекти 

Опит в Национални програми 
1. Оптимизация на училищната мрежа 

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на 
училищата”  

2. Информационни и комуникационни технологии в 
училище 

3. „ С грижа за всеки ученик” 

 Модул „Осигуряване на обучение на талантливи 
ученици за участие в ученичеуските олимпиади”  

 Модул „Осигуряване на допълнително обучение на 
учениците за повишаване на нивото на постиженията 
им по общообразователна подготовка”  

4. На училище без отсъствия  

 Мярка “Без свободен час” 
       



Раздел 4 Проекти 

1. Проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на 

качеството на образованието в средищните 

училища чрез въвеждане на целодневната 

организация на учебния процес“ 

2. Проект BG 051РО001 – 3.1.03-0001 

“Квалификация на педагогическите специалисти” 

3. Проект BG051PO001-4.1.04.0131 „Интеграция без 

граници” „Подпомагане на обучението на деца и 

ученици със специални образователни 

потребности” 



Раздел 4 Проекти 

Училищни проекти 

 Училищен плод” ДФ "Земеделие“ 

 "Магическата сила на водата и растенията” по 

секторна програма “Коменски” (2010) 

 Проект „Осъзнали културните си корени, градим 

многоцветна Европа” по секторна програма 

“Коменски” (2011) 

 “Намаляване отпадането на ромските ученици” 

финансиран от Фондация “Америка за България” 

 “Зад зелената ограда детски смях и глъч” 

финансиран от Фондация “Америка за България”  

 

 



Раздел 5. Бъдещи планове 

 Лични цели като ръководител 
 Професионално ръководство на учителската колегия 

 Комуникативност 

 Екипност при работата 

 Прозрачност 

 Обективност при вземане на решенията 

 Прецизност в изпълнение на задълженията 

 Информиране  

 Подобряване на условията за психолого-педагогическа 
подкрепа на децата и учениците 

 Изграждане на система за превенция на насилието и 
агресията сред децата и учениците 

 Създаване на толерантна мултиетническа среда 



Раздел 5. Бъдещи планове 

Личен план за развитие 
 

  Лидерство за наставници в системата на 
образованието – регионални лидери 

 

 Целодневната организация на учебния ден в 
училище – предизвикателство и необходимост 

 

 Извънкласните и извънучилищните дейности – 
необходимост от осмисляне свободното време 
на учениците и развитие на техните интереси 
и способности 

 

 Защита на І ПКС 



Част ІІ.Приложения 
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Част ІІ.Приложения 



Част ІІ.Приложения  

СОУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица 

Материална база 



Част ІІ.Приложения  

СОУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица 

Материална база 



Част ІІ.Приложения  

СОУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица 

Извънкласни дейности 

3 март 



Част ІІ.Приложения  

СОУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица 

Извънкласни дейности 

3 март 



Част ІІ.Приложения  

СОУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица 

Извънкласни дейности 

Празник на училището 



Част ІІ.Приложения  

СОУ “Ангел Каралийчев” гр. Стражица 

Извънкласни дейности 

Празник на училището 


