
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ  
"ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА" –  

във времето  1975-2015г. 
 





В началото: 
• На 30 април 1975 г. отваря врати 

красив дворец на детството и 
радостта – ОДЗ №2. Приети са 
212 деца в 6 градински и 79 

деца в 4 яслени групи.  
Директор на детското заведение е  

г-жа Радка Миланова. 
 

• През 1976 г. в детското заведение 
функционират 8 градински групи и 

2 яслени групи.  
 

• От 1993 г. до  2001г. директор е 
 г-жа Даниела Нейчева 

 
 

 



Днес 
 

• През 2001 г.  директор на 
детското заведение става  

г-жа Елена Кирилова. 
 

• През 2004 г. г-жа Кирилова 
преминава на длъжност 
главен експерт “ПУВ”  

Община Враца.  
 

• Изпълняващ длъжността 
директор става  

г-жа Йорданка Тодорова. 
 

• От 2007 г. – директор на 
детското заведение отново е 

г-жа Елена Кирилова. 



• През годините ОДЗ №2 
посреща делегации от Куба, 
Германия, Кипър, Франция, 
Русия. 

 
• През 1982 г. скъпи гости на 

педагогическия екип са 
проф. Елка Петрова със 
студенти от СУ “Климент 
Охридски”, министъра на 
просветата на Русия 
Прокофеев и министъра на 
просветата в България – 
Александър Фол. 

 
 



• Домакин е на Международен 
симпозиум по опазване на 
природната среда. 

 
• Домакин е на Двегодишна школа 

“Диагностика в предучилищното 
заведение” с ръководител к.п.н. 
доц. Надежда Витанова. 

 
• Съвместно сътрудничество с 

научни работници, известни 
педагози, дейци на музикалната и 
художествена интелигенция. 
 

• Първият екип експериментирал и 
внедрил в Програмата за ПУВ-
1984 ОН “ФК”, разработена от 
доц. Екатерина Христова. 

       
 

       



Демографски срив и трудни за детското 
заведение години 1997/2001г. 

•  В годините са съкращавани градински и 
яслени групи, а през 2001 г. детското заведение 
работи само с 4 градински групи.  

•  Променя статута си от ОДЗ на ЦДГ и приема 
името “Усмивка”. 

•  Персоналът от 49 работещи през 1975г. 
остава осемнадесет , а децата -   80 . 

  

 
 



2009 г.- ЦДГ”Единство Творчество Красота” 
променя своя статут и отново става ОДЗ 

2010 г. 

   1 година 
ЯГ”Бонбон” 

   5 години 
ЯГ”Бонбон” 

2014 г. 



Графично представяне на броя на децата в 
детското заведение през годините 



За приятелството, подкрепата и 
доверието 

  Благодарение на 
безрезервната финансова 
и морална подкрепа на 
народния представител  
г-н Георги Божинов ни бе 
даден нов шанс за 
оцеляване и просперитет. 
 



По пътя към хармонията 
1 юни 2001 г.    

       Даване име на ЦДГ №4 – 
 “Единство Творчество Красота”   

 
“ Нека наречем едно кътче в град Враца 

“Единство Творчество Красота” и 
нека да растат тук, в тази градина с 

песни и усмивки, утрешните 
строители на България!” 

 
Евгения Живкова – 

кръстница на детското заведение 
Председател на фондация  

“Людмила Живкова -Знаме на мира” 

 



• 2003 година - Обсъждане на 
идеята за задължителна 

подготовка на децата за училище 
- една година преди 

постъпването им в I-ви клас и 
внасяне на проекто-

предложение. 
    Присъстват ръководители от 

община Враца, старши експерт 
ПУВ в РИО Враца - Даринка 

Костадинова, член на комисията 
по образование и народен 

представител Евгения Живкова, 
директори на детски градини от 
област Враца, членове на ОМЕП 

 



 
“130г. Предучилищно възпитание в България  

– исторически аспект” 
 
 

Домакин на работна среща с учители и директори от област Враца 



2014г. - 10 г. ЗПП в България 
Присъстват зам. министър на образованието  А.Тенева, Г.Божинов, Е.Живкова, началник 
РИО Враца Г.Евденова, ст.експерт “ПУВ” Д.Костадинова, областен управител В. Василев 



Равен шанс и достъп до образование 
за всяко дете 



Град Враца – домакин на детска 
асамблея “Знаме на мира” 

1 юни 2005 г. 



• Участие в Асамблея “Знаме на мира” – 2002 -2006 г. 
 
 
 
 
 

•   

Щастливи са децата в родината си свята 

   Посрещане на първата европейска 2007 година 



“Знаме си има нашата детска градина” 



Патронен празник  



Спортен празник “Весел старт” 



Арт – пленер “Златна есен” 



Традициите и ритуалите възпитават 
децата 

Само 

 нация със  

силни  

традиции  

може  

да остави  

следа  

в света! 



“Знамето ни е трицветно” 



“И на Европа сме ние деца” 



ОДЗ “Единство Творчество Красота”- 
детска градина с европейска визия  

31.10.2008 г. - с щедрото дарение на евродепутата Илияна Йотова бе 
обновен интериора на спалните помещения в детското заведение 

 



03.07.2007г. - Благодарение  спонсорството на народния 
представител Георги Божинов, обновения басейн в детското 

заведение отново се използва от децата 
  

 



Съвременни, естетични, гарантиращи 
удобство и комфорт спални помещения 



Обширни, просторни и функционални 
занимални 



Вътрешен двор – гарантиращ сигурност и 
безопасност за децата 



Съвременни, просторни и привлекателни 
детски площадки за всяка група 



Модерни кабинети, достъпни за всяко дете 



ГОДИНИ ИЗПЪЛНЕНИ С ЛЮБОВ, 
ГРИЖА, ВСЕОТДАЙНОСТ 

• 25 години ОДЗ №2 

 
• 30 години ЦДГ №4 

•35 години ОДЗ “Единство Творчество Красота”   



За децата се грижи единен творчески екип от 14 
амбициозни, висококвалифицирани педагози  



Единни, сплотени, креативни, обединени от една идея – 
щастливо детство в ОДЗ “Единство Творчество Красота”  

 



Щастливите детски очи са  
педагогическия компас 



Графично представяне на учителите 
според придобитата от тях ПКС 



Удостоени с награди: 

 Г-жа Елена Кирилова е номинирана с наградата на кмета на 

Община Враца за “Директор на годината” 2014 г. 



Номинации за наградата на кмета на 
Община Враца за “Учител на годината” 

• госпожа Зоя Цветанова          - 2013 г. 
• госпожа Бонка Димитрова      - 2001 г. 
• Детски колектив на годината  - 2006 г. 

 



Ежегодно участие в национални научно-
практически конференции 

• ПУВ в Област Враца-традиции и перспективи 
“ – 2007 г. 

• “Съвременни тенденции в ПУВ” 
гр. Сандански от 2009 г.  всяка година 

•  “ІV национална конференция по ПУВ”- 
гр.Стара Загора -2011г. 

•  V Национална конференция  по ПУО “Водим 
бъдещето за ръка” с класиран доклад и 

презентация г-жа Е. Кирилова гр.В.Търново – 
2012 г. 

 
  



•  Международен форум “Класика и иновации в 
предучилищната педагогическа практика”гр. 
Асеновград – 2013 г.   

• VІІ Национална научно-практическа конференция  
по ПУО “Водим бъдещето за ръка” с класиран 
доклад и презентация г-жа П.Янкова гр.Сливен – 
2014 г. 

• VІІІ  Национална научно-практическа 
конференция  “Водим бъдещето за ръка” с 
класиран доклад и презентация г-жа  Й.Тодорова 
и г-жа А. Тошева- гр. Плевен -2015 г. 

 

За достоен труд – достойно признание  



 
Нашите партньори:  

 
• Родителската общност 



• Училищно настоятелство  
• НУ “Св. Софроний 

Врачански” 
• СОУ “Васил Кънчов” 
• Неправителствени 

организации 
• Медии 



• Община Враца • Област Враца 

• РИОСВ - Враца 

• РИО - Враца 

• РЗИ -Враца • Природен парк 
“Врачански Балкан” 



Съвременни технологии за осъществяване 
на взаимодействие  с родителската общност     

чрез САЙТ 

www. cdgedinstvo.com 



ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ 
НА ДЕЦАТА 

• Вярваме, че най-добрият начин за утвърждаване на 
модерната детска градина е съхранението на добрите 

традиции и паметта за постигнатото! 

 



Изготвил: 

Елена Кирилова – директор 
ОДЗ “Единство Творчество Красота” 

гр.Враца 

27. 04. 2015 г. 
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