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Общи сведения 

 

 
Име:Илияна Бориславова Маринова 

Длъжност:учител 

Родена на : 14.11.1977 г. 

Образование: висше – магистър 

Квалификация:педагог - детски и начален учител 

Специалност:Предучилищна и начална училищна педагогика 

Стаж: общ и по специалността - 2 години 

Сведения за повишаване на квалификацията:2019година - ПЕТА ПКС 

 

 
 

Домашен адрес:с.Милковица,обл.Плевен,ул.”Иван Вазов”1 

Email:iliyanamarinova1977@abv.bg 

Служебен адрес:с.Брест, ул.:Отец Паисий”№ 4 

 

 

Служебен телефон: 06563 , 20-25 
 

Мобилен :0885070805 

mailto:elza_ivanova7@abv.bg


АЗ СЪМ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ 

и всеки ден за мен е истинско 

приключение и предизвикателство, защото имам невероятната 

привилегия и шанс да прекарвам дните си с БЪДЕЩЕТО! 

Име:Илияна Маринова 

Длъжност:детски учител-ДГ”Детска радост” с.Милковица -2017-2018г. 

Длъжност:начален учител ЦДО-СУ”Христо Ботев” 

Длъжност-учител-ДГ”Щастливо детство” с.Брест-2019- 

Образование-висше 

С.А.”Д.А.Ценов” –Свищов-бакалавър 

Магистър-Педагогически колеж Плевен-ПНУП 

 

 

 

 

 
АЗ СЪМ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ 

и всеки ден за мен е истинско 

приключение и предизвикателство, защото имам невероятната 

привилегия и шанс да прекарвам дните си с БЪДЕЩЕТО! 

Самообразование: 

„Докато си жив учи.Не очаквай старостта да донесе със себе си мъдростта!”-Солон 

 
 

ЦЕЛИ: 

„Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява. Най-добрият показва нагледно. 

Великите учители вдъхновяват.“ „….Да полетиш нагоре като птица, понесла във простора 

младостта, да дадеш от себе си искрица, която вечно да блести в нощта. И с най-човешкото у 

тебе чувство да сгрееш всички в пътя си нелек, Нима това не е изкуство, в полет да изгаряш за 

човек!” 

 

Самооценка: 

„Хора ,които нямат недостатъци,имат твърде съмнителни качества!” А.Линкълн 

 

1.Силни страни 

„ Всичко,което наистина трябва да знам,за да се науча как да живея, как да правя ,как да се 

държа ,съм научил в детската градина.Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната 

диплома, а там в пясъчника на детската площадка!” Робърт Фулам 

 

Педагогическа дейност: 

-качествено образование 

-използване на иновативни и интерактивни методи на педагогическо взаимодействие 

- осигуряване на подкрепяща и стимулираща обстановка в занималнята 

-осигуряване и опазване на физическия и психически комфорт на децата 

-насочване на всички усилия за творческото развитие на децата ,чрез играта, познанието и 

позитивно образователна среда 

-откриване на индивидуалните интереси и таланти на всяко дете и развитието им ,чрез 

използване на всички форми и възможности 

-взаимодействие с родители,защото заедно можем: 

1.да се трудим и играем 

2.да учим 

3. да правим изложби,благотворителни изяви, посещаваме културни мероприятия 



4. участваме в конкурси и проекти 

 

МОЯТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ: 

 

1. Приоритети: 

- Създаване условия за ефективен управленски процес, поддържане на организационна култура 

мотивираща към непрекъснато усъвършенстване и мотивиране на екипа; 

 
 

-Социализация на детската личност посредством утвърждаване на политики, насочени към 

взаимодействие на детското заведение с институции, пряко или косвено оказващи влияние върху 

личностното развитие на детето; 

 

-Приложение на интегрирани педагогически технологии за създаване интерактивна 

възпитателно-образователна среда насочена към формиране на ключови компетентности на 

детето и готовност за училище; 

2. Принципи 

- Да ръководиш детето през цялото време на неговото първоначално израстване, да му помогнеш 

да се отдалечи от люлката и майчината опека, да стане независимо, самостоятелно, зряло, това 

не уморява, това е изкуство! 



ЕВ Р О П Е Й С К 

И Ф О Р М А Т 

Н А 

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я 
 

 

 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Име Илияна Бориславова Маринова 

Адрес Ул.”Иван Вазов”1с.Милковица, пощ. 

код 5968 държава БЪЛГАРИЯ 

Телефо 

н 

0885070805 

Факс  

E-mail iliyanamarinova1977@abv.bg 
 

 
Националн 
ост 

Българс 
ка 

 

Дата на 
раждане 

14.11.1977ГОД. , ГРАД 
Никопол 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
 

• Дати 11.09.20 – 20.12.2020 
02.03-до момента – учител в ДГ ” Щастливо 
детство” 

• Име и адрес на 
работодателя 

ДГ ”Щастливо детство” с.Брест, ул. Отец 
Паисий , № 4, пк 5971 

• Вид на дейността или 

сферата 

на работа 

Просветна дейност 

• Заемана длъжност учител 
• Основни дейности и 

отговорности 
 

 

• Дати 03.09.2018г – 01.07.2019 г 

• Име и адрес на 

работодателя 

СУ”Христо Ботев” , гр.Никопол , 

• Вид на дейността или 

сферата 

на работа 

Просветна дейност 

• Заемана длъжност Начален учител 

mailto:iliyanamarinova1977@abv.bg


• Основни 
дейности и 

отговорности 

Работи с деца от 
предучилищна възраст 

 

• Дати 12.09.2017-01.06.2018 

• Име и адрес на 

работодателя 
ДГ”Детска радост”,с.Милковица 

• Вид на дейността или 
сферата 

на работа 

Просветна дейност 

• Заемана длъжност Учител 

• Основни дейности и 

отговорности 

Работи с деца 

• Дати  

• Име и адрес на 
работодателя 

 

• Вид на дейността или 

сферата 

на работа 

 

• Заемана длъжност  

• Основни дейности и 
отговорности 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

Тракийски университет-Стара Загора 

-Основни предмети/застъпени Усъвършенстване на 

преподаването и придобиване на нови компетентности 
професионални умения 
-Наименование на придобитата V –та /ПЕТА/ Професионално- 

квалификационна степен 

Квалификация 

-Ниво на национална Свидетелство за професионално- 

квалификационна степен квалификация/ако е приложимо/ 
 

• Дати (от-до) м.19.04.2019– м.24.04.2019година 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители – 

Тракийски университет –Стара Загора 

Основни 

предмети/застъп 

ени 

професионални 

умения 

Усъвършенстване на преподаването 

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

V-та / ПЕТА/ Професионално квалификационна степен 

• Ниво по 

националната 

класификация (ако е 
приложимо) 

Свидетелство за професионално-квалификационна 

степен 

• Дати (от-до) 01.09.2016 г – 29.06. 2018 година 

• Име и вид на об  



 квалификация  

• Ниво по 

националната 

класификация (ако е 

приложимо) 

• Наименование на 

придобитата 

• квалификация 

Магистър-ПНУП 

 

 

 
Педагог – детски и начален учител 

• Дати (от-до)  

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

 

 



ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Придобити в 

жизнения път или в 

професията, но не 

непременно 

удостоверени с 

официален документ 
или диплома. 

 

 
МАЙЧИН 
ЕЗИК 

Български 

ДРУГИ 

ЕЗИЦИ 

 

 

 
 [Език] руски френски 

Четене ОТЛИЧНО 
 

ДОБРО 

Писане ОТЛИЧНО ДОБРО 

Разговор ОТЛИЧНО ДОБРО 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ - КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ 

2013Г.-Център за професионално обучение-ЕТ”Лина- 

Петко Друмчев”-оператор на компютър- 

текстообработване 

2020г.-Център щастие ЕООД-удостоверение-„Методика 

на обучението по безопасност на движението по 

пътищата” 



 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕН 

ЦИИ 

Координация, 

управление и 

адмистрация на хора, 

проекти и бюджети в 

професионалната среда 

или на доброволни 

начала (например в 

областта на 
културата и спорта) 

у дома и др. 

КОМУНИКАЦИОННИ СПОСОБНОСТИ , ОТКРИТОСТ , 

ЧЕСТНОСТ ,КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ 

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ,УМЕНИЯ ЗА 

РАБОТА В ЕКИП 

 

ТЕХНИЧЕСКИ 

УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕН 

ЦИИ 

Работа с компютри, със 
специфично 

оборудване, машини и др. 

КОМПЮТЪР – WORD, EXCEL, POWER POINT , 

INTERNET, КУРС ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ, 

ФАКС , КСЕРОКС 

 

. 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Компетенции, които не са 
споменати 

по-горе. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
с.Милковица 01.08.2020г. Изготвил: Илияна Маринова 



 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 



 



 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


