
ЦДГ „Райна Княгиня“
гр.Кърджали

Летописна 
книга

1983г.



През есента на 1983 година в град
Кърджали сред новостроящия се квартал
Възрожденци отваря врати новата
целодневна детска градина „Райна
Княгиня“ с 210 деца – просторна и
слънчева сграда с 6 занимални, 6 спални
помещения, физкултурен салон,
обширна открита тераса, медицински
кабинет, кухненски блок, локално парно,
перално помещение, закрит басейн и
обширен двор с подходящи съоражения.
Целодневната детска градина е базова
градина по физическо възпитание.



За да се чувстват децата щастливи, в
ЦДГ „Райна Княгиня“ се грижат общо 29
човека персонал – 1 директор, 13
педагози и 15 непедагогически персонал.
Още от откриването си младият колектив
насочва усилията си към утвърждаване
мястото на детското заведение в
предучилищния сектор на града.

Първият директор на новооткритата
детска градина се казва Вълка Георгиева
Ригова.



Всички учители притежават
педагогическа и професионална култура
и личностни качества, необходими за
изграждане на ценности и формиране на
знания, умения и компетентности у
децата.



Новогодишните празници с децата
се превръщат във вълнуващи спектакли.



От 21.09.1992 г. до 31.01.1993 г.
временно изпълняващ длъжността
директор е Лиляна Георгиева.

От 01.02.1993 г., след конкурс, за
директор на детската градина е
назначена Красимира Рангелова
Стоицева. Нейното назначение съвпада с
десетата годишнина от откриването на
градината. Периодът е свързан с първите
години на преход към демократизиране
на българското общество, което силно
рефлектира върху дейността на детската
градина.



Амбициите на колектива са в
посока осигуряване на адекватност в
организационите възможности на
детската градина със съвременните
тенденции в развитие на
предучилищното възпитание.



Незабравими преживявания за
деца и възрастни са дните, прекарани
сред природата. Закалителните
процедури и слънчеви бани на морския
бряг допринасят за укрепване на детския
организъм. Чистият кристален въздух на
планината, веселите снежни игри и
приключения оставят трайни спомени в
съзнанието на децата.



Световното първенство по футбол
през 1994 г. в САЩ зарази с ентусиазъм и
децата от нашата детска градина.
Сформираният футболен отбор участва в
градските състезания по футбол за
подрастващи.



Целите и стремежите на колектива
се осъществяват чрез:
- Въвеждане на нов стил на работа на
учителите – личностно – ориентирания
модел на възпитание;
- Търсене на нови подходи и идеи в ДГ;
- Налагане на нов тип взаимоотношения
детска градина - семейство; дете -учител.



И в двата корпуса има медицински
кабинети, методични кабинети,
канцеларски кабинети. В сградата на
корпус I се помещава локално парно,
самостоятелна кухня, перално
помещение, закрит плувен басейн,
физкултурен салон и музикален салон.



Месец юни 1999 г. се обединява
целодневна детска градина „Райня
Княгиня“ и ясла N8. Новото детско
заведение се трансформира в обединено
детско заведение „Райна Княгиня“ с
директор Красимира Рангелова
Стоицева.

Корпус I

Корпус II



За децата се грижат общо 50 човека
персонал – 1 директор, 19 педагози, 26
непедагогически персонал и 4
медицински сестри.

ОДЗ „Райна Княгиня“ започва
работа с 2 яслени и 9 градински групи.
През септември 2000 г. се открива още
една градинска група.



ОДЗ „Райна Княгиня“ обединява две
сгради – I-ви и II-ри корпус. Детското
заведение разполага с помещения,
пригодени за 12 групи, както следва:
занималня, спалня, кътове по интереси,
санитарен възел и кухненски офис.



Детското заведение взема дейно
участие в шествия, изложби,
благотворителни базари и други
инициативи на града.



Символ на детска градина “Райна
Княгиня“ е знамето, изработено от
госпожа Росица Ботева през 2003 г. по
случай 20 години от откриването на
детското заведение.

Знамето е ушито от зелена коприна,
избродирано със златни копринени
конци.

Знамето се изнася на
представителни събития, шествия и
празници.



ХИМН НА ДГ “РАЙНА КНЯГИНЯ”

Обич и радост е твоето име
име голямо на силна жена.
Знаме ушила на смела дружина –
Райна Княгиня нарича се тя.

И днес е голяма тази дружина,
дружина от умни, щастливи деца.
В нашата красива детска градина
играем и пеем с искрящи лица.

Рисуваме слънце и вятър и космос.
играем и пеем в чудесна страна.
Райна Княгиня ни води напред –
звездите са нашата мечта.

През 2005 г. е създаден химн на детското 
заведение.
Текст: Красимира Стоицева
Музика: Златка Атанасова
Аранжимент: Константин Косев



По случай приемането на България
като пълноправен член на Европейския
съюз през 2007 г. децата от детското
заведение участваха в организирано от
Община Кърджали и г-н Хасан Азис
мероприятие с рисунки на тема “Европа,
здравей!”, пяха химна на Европа и
пуснаха в небето сини балони с логото на
Европейския съюз.



ОДЗ „Райна Княгиня“ е известна сред
обществеността на град гр.Кърджали със
своите празници – спектакли в края на
учебната година. Те се провеждат на
двора и събират много публика от
целия град. Всеки празник е подчинен на
определена тема. Незабравими ще останат:
„Полет към звездите“, „Надежда завинаги“,
„Светлина от изгрева“, „Детските очи – свят

без граници“ , „Слънцето, което не залязва“и др.



Колективът на ОДЗ “Райна Княгиня”
се стреми да направи престоя на децата
интересен и съдържателен. В детското
заведение гостуват известни певци и
музиканти. Любими детски герои
оживяват в репертоара на
незабравимите Мими Иванова и
Развигор Попов – “Вълкът и седемте
козлета” и Росица Кирилова с “Мила
кукло Барби”, “Мики Маус” и “Виждам
те, гледам те”.



Чест гост в детското заведение е
Хайгашод Агасян. Докосвайки се до
творчеството на композитора децата с
ентусиазъм пеят, танцуват и искрено се
забавляват.

Коцертите му започват с
емблематичната песен, любима на
няколко поколения българи, “Хей,
приятелю, здравей”, преминават през
“Песен за числата” и с удоволствие
повтарят “Азбуката”.

А защо “Светът е хубав, светът е
чудесен” се опитват да разберат
педагози и помощник възпитатели от
детското заведение.



На 29.04.2011г. колеги от гр.Шумен
– представители на ОДЗ “Щурче”, “ЦДГ
N34”, “ЦДГ N19”, “ЦДГ N2” гостуваха в
нашата детска градина, водени от г-жа
В.Бошняшка от Община Кърджали. Тема
на разговора са различията – нравствени,
религиозни и културни. Празниците са
неоспорим вариант да се обединят тези
различия. След провеждането на среща-
разговор с гостите беше изнесен
празника „Усмивки от Африка“ на децата
от група „Русалка“. Гостите получиха
подарък – видео-запис на празника
“Чувам Перперикон” с пожелание
докосването до Перперикон да им
донесе самочувствие и национална
гордост.



По случай 24.05.2011 г. Община
Кърджали и кметът г-н Хасан Азис
награждава колектива на ОДЗ „Райна
Княгиня“ за постигнати високи резултати
в предучилищното образование.





През 2014 г. в детската градина
беше извършен основен ремонт на двата
корпуса по Европейски проект
„Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в учебни заведения и детски
градини в община Кърджали“ чрез
Оперативна програма „Регионално
развитие и Европейски фонд за
регионално развитие“. Ремонтът се
състоя в подмяна на дограмата, външна
изолация на сградите, фасадна мазилка,
ремонт на покривните площи и
захранване с топла вода от независими
енергийни източници. Стойността на
проекта възлиза на 2 973 183,37 лв. и
съфинансиране от ЕФРР – 2 489 929,51
лв.



«Вдъхновени от едно кокиче» –
спектакъл, на който посветихме три
събития: 30 г.юбилей от създаването на
детското заведение, изпращането на
«абитуриентите» си и санирането на
корпусите – м.май 2014 г.



Кампанията «Походът на книгите» -
април 2015 г.

Инициативата е организирана от
Регионална библиотека «Н.Й.Вапцаров»
гр.Кърджали по повод 2 април –
Международния ден на книгата и
авторското право.

Кметът на Община Кърджали
инж.Хасан Азис изненада децата ни като
влезе в ролята на разказвач на приказки
и прочете една от най – хубавите
приказки на Андерсен – «Грозното
патенце».

Заедно с него бяха и зам.кмета на
Община Кърджали – г-жа Елисавета
Кехайова и експертите Венета Бошняшка
и Димитър Ганев.



Участието в спортните занимания
стимулира двигателната и социалната
активност на децата, оказва ползотворно
влияние върху формирането у тях на
навици за здравословен начин на живот,
на взаимопомощ и екипност.

2015 г.



На 1.08.2016 г. 
влиза в сила Закон за 
предучилищното и 
училищно образование   
ОДЗ  «Райна Княкиня» 
се трансформира в 
Детска градина «Райна 
Княгиня».   Законът  е 
предшестван   от 
Учителски събор,   на 
който  делегат  е г-жа  
Емилия Хаджидимова. 



Децата от група “Балони” получават
медали и грамоти от г-н Милко
Багдасаров за успешно завършване на
тренировъчната програма по волейбол с
треньор г-н Мустафа Риза, по проект
спортен клуб “Орфей” в изпълнение на
програмата “Спорт за децата в детските
градини”, осъществявана от
Министерството на младежта и спорта.

9.12.2016 г.



Повишаването на квалификацията,
усъвършенстването и обогатяването на
компетентностите на педагогическите
специалисти се осъществява чрез външна
и вътрешноквалификационната дейност
в детската градина.



Детската градина е партньор на ПУ –
филиал „Любен Каравелов“ гр.Кърджали
в практическото обучение на студентите.



2017 г.

Празникът „Светлината на Европа без 
неонов лукс“- феерия от цветове и звуци.

Специален гост на 
празника е г-жа Цвета 
Караянчева -
Зам.председател на 
Народното събрание



На 12.10.2017 г. 281 деца се
включиха в празника “Спортно
настроение”. Да се спортува с настроение
е страхотно представление, бе мотото на
надпреварата. Празникът беше уважен от
зам.кмета В. Тихомирова, В. Бошняшка от
Общината, треньорите В. Визев и П.
Бумбаров, М. Демирева – зам.директор
на СУ “П.Р.Славейков”.



Ежегодно детската градина взема
участие в събитията, посветени на
празника на гр.Кърджали. Децата от
детските градини в града се състезават
под мотото ”С игри да станем по-добри”.



На 18.03.2018 г. Ротари Клуб
гр.Кърджали дари Система за
пречистване на питейна вода.
Директорката г-жа Красимира Стоицева
на ДГ „Райна Княгиня“ благодари от
името на целия колектив за вниманието
и оказаната грижа за здравето на децата
ни.



Често ни гостуват куклени театри, от
които децата научават много за света
около тях, за красотата във
взаимоотношенията, за победата на
доброто над лошото. Досегът с
театралното изкуство помага за
духовното израстване на децата,
формира усет към красивото, обогатява
ценностната им система.



Всяка година по случай финала на
Шампионска лига в гр. Кърджали се
провежда Мини шампионска лига за
Деня на детето. Децата от детска градина
„Райна Княгиня“ получават грамоти и
купи и медали за достойното си
представяне.



«На мегдана» – 2018 г. спектакъл
съвпадащ с 35 – годишнината от
откриването на детското заведение.
Неповторим празник на българския дух, в
който магията на българския фолклор
завладя деца, преподаватели, персонал,
родители и гости. Целта на този празник
е децата да помнят, тачат и продължат
завещаните от баби и дядовци традиции,
за да оцелее и пребъде българският дух.



Традиция е през пролетта в града да
се провежда конкурс на тема «Децата на
Кърджали танцуват». Многократно
нашите деца са лауреати и получават
награди за хореография и изпълнение.



НАШИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ

- Общински конкурс за съвременни танци „Децата 
на Кърджали танцуват“ 24.04.2015г. – I място
- Общински конкурс за съвременни танци „Децата 
на Кърджали танцуват“ 23.04.2016г. – I място
- Общински конкурс за съвременни танци „Децата 
на Кърджали танцуват“ 22.04.2017г. – I място
- Общински конкурс за съвременни танци „Децата 
на Кърджали танцуват“ 22.04.2018г. – II място
- Общински конкурс за съвременни танци „Децата 
на Кърджали танцуват“ 20.04.2019г. – II място
- Купа за участие в традиционен футболен турнир 
„Мини шампионска лига“ гр.Кърджали 2017г.
- Купа за участие в традиционен футболен турнир 
„Мини шампионска лига“ гр.Кърджали 2018г. – III 
място
- Купа за участие в традиционен футболен турнир 
„Мини шампионска лига“ гр.Кърджали 2019г.
- Спортен празник «С игри да станем по-добри» 
2015г. – I място
- Работнически турнир по дартс (жени) 10.12.2016г. 
– III място



31 май 2019 г. «Пламък от
светилника» - Един празник на книгата,
познанието, таланта и вдъхновението.
Гости на празника са г-жа Веселина
Тихомирова – зам.кмет на Община
Кърджали, г-жа В. Бошняшка – ст.експерт
предучилищно образование в Община
Кърджали, г-жа Маргарита Демирева –
зам.директор на СУ «П.Р.Славейков»,
учители и родители.



През есента на  2019 г. златна есен събра
в двора на детската градина малки и големи 
на празник „Валс на листата“.



е На 28.02.2020 г. Кметът на Общината
инж.Хасан Азис заедно със зам.кмета по
хуманитарни дейности г-жа Веселина
Тихомирова присъстват на празник,
посветен на Баба Марта. Г-н Азис пожела
на децата да бъдат живи и здрави,
весели и засмени и раздаде на всички
групи мартеници с послание за всяко
едно дете.



На 16.03.2020 г. за първи път от
откриването си детското заведение
преустанови работа, поради въведеното
извънредно положение в страната като
мярка срещу ограничаване
разпространението на COVID – 19 в
България. Учителите се включват в
дистанционно подпомагане на децата чрез
създадените страници на групите във
Фейсбук, с които родителят има
възможност да комуникира със съответния
учител. Помощта към родителите се
изразява в получаване на задачи, насоки,
разяснения и препоръки за работа от
учителите, които да изпълняват с децата в
удобно за тях време. Родителите си
сътрудничат с учителите, подкрепят децата
си и осъществяват обратна връзка.



30.07.2021 г. беше последният
работен ден за г-жа Марияна Тенева и г-жа
Таня Ставрева – дългогодишни старши
учители в ДГ „Райна Княгиня. Те бяха
изпратени с благодарност и уважение от
целия колектив на детската градина,
поради пенсионирането им.

Г-жа Марияна Тенева и г-жа Таня
Ставрева ще бъдат запомнени с големия си
професионализъм, всеотдайност и обич
към децата.



30.07.2021 г. беше последният
работен ден и за г-жа Красимира Рангелова
Стоицева–Калинова – дългогодишен
директор на ДГ „Райна Княгиня“, поради
навършване на пенсионна възраст.

Г-жа Калинова беше изпратена
тържествено с аплодисменти от целия
колектив на детската градина.



На 02.08.2021 г. детската градина
посрещна новия си директор – г-жа
Шенгюл Мехмед Бекир.

Първата обществена изява на г-жа
Бекир беше спортен празник по случай
деня на Кърджали – „Децата на Кърджали
спортуват“.

Гости на празника бяха г-жа Ширин
Сюлейман и г-жа Первин Ахмед –
представители на Общинска
администрация, които поздравиха децата и
ги наградиха персонално от името на кмета
на Община Кърджали – инж. д-р Хасан
Азис.



На 8 .12. 2021 г. бе открит Коледен

базар, организиран от община Кърджали.

С много любов, желание и

ентусиазъм деца, учители и родители от

детската градина участваха с ръчно

изработени сувенири, картички , сурвачки и

играчки. Участието ни в базара бе с

благотворителна цел.



Представители на Регионална дирекция

"Пожарна безопасност и защита на населението"

- гр. Кърджали проведоха обучение с децата,

педагогическия, административен и помощен

персонал в детската градина за безопасно

поведение при бедствия, аварии, катастрофи и

пожари.

Чрез мултимедийна презентация,

децата по интересен и достъпен начин се

запознаха с различните бедствия, начините за

предотвратяването им и правилата за безопасно

поведение и самозащита.



Днес 31.05.2022г. ДГ „Райна Княгиня“ изпрати 

за поредна година децата от випуск 2022 г.

С много настроение, песни, танци и малко тъга 

децата казаха „Довиждане детска градина, 

здравей първи клас“.



Във връзка с професионалния празник на 

служителите от „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ на 16.09.2022 г. в 

ДГ „Райна Княгиня“ бе проведена 

демонстрация.

Децата  нагледно се запознаха с 

възможностите на пожарната техника, 

екипировка, оборудване и умения на 

огнеборците да боравят с тях.



Благодарение на фирма „Кяшиф“ ЕООД с

управител Кяшиф Ахмед Кяшиф децата от група

„Усмивки“ бяха посрещнати в обновена

занималня и спално помещение.

От сърце благодарим!



На 09.12.2022 г. ДГ „Райна Княгиня“ участва в 
Коледен благотворителен базар, 
организиран съвместно с Община Кърджали 
под надслов „В помощ за Габи“. 

С много желание и любов се включиха 
родители и служители на детското заведение 
при изработването на коледните украшения 
и сувенири.



С много усмивки и грейнали детски очички,
детското заведение посрещна Дядо Коледа с
театралната постановка „Коледа в гората“.

14.12.2022 г.



На 28. 02. 2023 г. Баба Марта бързала, 
мартеници вързала, бели и червени, румени, 
засмени да са децата от ДГ "Райна Княгиня"


