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МАРГАРИТА САПУНДЖИЕВА – старши учител по история и цивилизации и 

география и икономика в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница е удостоена с 

почетното отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна високопрофесионална 

трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование. 

Госпожа Маргарита Сапунджиева  има 28 години трудов стаж, всичките 

педагогически. Приема учителската професия като осъзнат избор за професионалната 

реализация. Притежава умението да увлича учениците, да ги провокира да изследват 

миналото и да гледат смело в бъдещето. Тя е от учителите вдъхновители, които 

насърчават своите ученици да опознават себе си и другите, да откриват и знаят как да 

влияят на света,  да използват наученото, за да правят света по-добро място за всички, 

докато паралелно градят очертанията на собственото си бъдеще.  

 

Госпожа Сапунджиева  работи от 03.09.2001 г. като старши учител по история и 

цивилизации и по география и икономика в СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Дупница. 

Завършила е висшето си образование във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико 

Търново през 1997 г. Има придобита Втора професионално-квалификационна степен от 

СУ – ЦИУУ, гр. София. Владее испански език – Ниво В2, след като през 2017 г. завършва 

НП „Квалификация” – програма ЕУРОПРОФ и понастоящем преподава история и 

цивилизации и география и икономика на испански език в класовете от гимназиален етап, 

профил „Чуждоезиков“. 

Работи по множество проекти. Тя е организатор на дейностите по проект  „Осинови 

паметник”, като активно сътрудничи с читалищата в гр. Дупница: "Генерал Георги 

Тодоров-2011" , НЧ „Зора“, организация „Шалом“ и др. От 2017 г. е старши посланик на 

Европейския парламент и работи по Програма за училища посланици на Европейския 

парламент. Ръководи клуб „ИстОрика“ в училището и нейните ученици активно изследват 

местната и националната история, както и процесите, случващи се в съвременното 

европейско общество. За работата по проекта благодарение на нея и учениците й, СУ „Св. 

Паисий Хилендарски“, град Дупница бе удостоено с почетен плакет „Училище посланик 

на ЕП“.    

Множество са инициативите, проведени в училището, чийто организатор и 

вдъхновител е г-жа Сапунджиева: 

 Организиране и участие в глобалната инициатива на УНИЦЕФ „Най-големият 

урок в света“ – 2018  и 2019 г. 

 Включване в интерактивна игра „Промени света“ - интерактивни часове под 

надслов „Как България променя света като член на Европейския съюз, изготвен от 

Европейската комисия в рамките на европейската инициатива „World’s Best New Day”. 

 Кръгла маса на тема „Европейски предизвикателства“ – 2018 г. с участието на 

средните училища в община Дупница; 

 Фестивал „Кариерна ракета“  – 2019 г. с участието на средните училища в община 

Дупница. 

През учебната 2018/2019 година постиженията на учениците на г-жа Сапунджиева 

са отличени на различни форуми:  

1. Историческо състезание между училищата в община Дупница – част от 

инициативата за отбелязването на 140 годишния юбилей от приемането на Търновската 
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конституция под патронажа на Кмета на Община Дупница, със съдействието на 

Историческия музей в града и МКБППМН при Община Дупница. Първо място за отбора 

от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, подготвен от Маргарита Сапунджиева. Четирима 

ученици от IX клас в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ получиха награди за есе: Ивана 

Никлева зае призовото първо място; Йордан Стоилов – второ място, а трета награда си 

поделиха Ванесса Попова и Димитрина Спасова. 

2. Първо място в националния ученически конкурс „Пространство и време“ за 

Михаела Иванова, ученичка от XII клас, реферат на тема: „Човекът, с който се гордее моят 

род“, представяйки изследване за Димитър Бисеров – Околията. Ученичката е отличена с 

оценка Отличен 6:00. Удостоена е със специална грамота на Историческия факултет и 

възможността да стане студент в избрана от нея специалност ВТУ. Неин научен 

ръководител е Маргарита Сапунджиева – също  отличена с грамота за оказаната 

професионална подкрепа в контекста на качествената промяна на връзката университет – 

училище чрез създаване на интерес към специалностите на Историческия факултет на 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 

 3. Отличие и второ място за Методи Мутафчийски – ученик от XI клас в СУ "Св. 

Паисий Хилендарски", град Дупница в Националната конференция – състезание за 

училищата посланици на ЕП – град Пазарджик, м. март 2019 г. 

4. Участие на Европейския клуб на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с ръководител 

Маргарита Сапунджиева в годишна среща на NABEC (08 – 10 ноември 2018 г.) в Правец. 

NABEC събира младите хора от цялата страна, убедени, че знанието, информираността и 

активността е техният капитал за успех.  

5. Участие в XII международни Цар-Шишманови дни в Самоков на тема „Памет – 

Наследство – Култура“, организирани от Асоциация за антропология, етнология и 

фолклористика „Онгъл“. Симона Лазаркова, Михаела Иванова и Магдалена Стоянова, 

ученици от Х – ХII клас с ръководител Маргарита Сапунджиева, учител по история и 

цивилизации и ръководител на клуб „ИстОрика” представиха своето изследване 

„Димитър Янакиев Бисеров – Околията – радетел за просвета и книжнина“.  

През годините Маргарита Сапунджиева е награждавана като консултант и научен 

ръководител на ученици, участващи в различни исторически конкурси и състезания:  

 Грамота от МОН и Националния организационен комитет на Международния 

ученически конкурс „Заедно в XXI век“, провеждан под патронажа на Посолството на 

Руската федерация в Република България за подготовка на ученици за участие в 

конкурса, София 2018 г. 

 Грамота от МОН като консултант на награден проект в Национален исторически 

конкурс „70 години след освобождението на концентрационния лагер „Аушвиц – 

Биркенау” – с лице към миналото, за да имаме бъдеще”  

 Поздравителен адрес от „Шалом” – Дупница и Народно читалище „Генерал 

Георги Тодоров – 2011” за принос в патриотичното и родолюбиво възпитание на 

младото поколение, април 2018 г. 

 Грамоти за научен ръководител от Национален исторически конкурс на 

Фондация „Ценности” за 2013/2014 г. („Протестите в историята – недоволство, 

противопоставяне, бунтарство”); 2012/2013 г. („Толерантността на българския народ – 

заедно, въпреки различията”); 
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 Грамота за отличие от Национален конкурс „Родолюбие“ като консултант на: 

трето място за реферат в XXIV Национален конкурс „Априлското въстание“ 2016 г.; 

второ място за реферат в XXIII Национален конкурс „Съединението прави силата“ 2015 

г.; специална награда за реферат в XXII Национален конкурс „Любовта към Отечеството 

превъзхожда всички световни добрини” 2014 г.; второ място за реферат в XXI 

Национален конкурс „Ние сме във времето и времето е в нас. То нас обръща и ние него” 

2013 г.; първо място реферат в XX Национален конкурс „Ние сме във времето и времето 

е в нас. То нас обръща и ние него” 2012 г. 

 Грамота за подготовка на ученици, достойно представяне в регионални и 

национални състезания и работа по програмата „Училище посланик на Европейския 

парламент“ – СУ „Св. Паисий Хилендарски“, 2017/2018 г. 

 Грамота за високоефективна професионална дейност от РУО – гр. Кюстендил, м. 

май 2017 г., 2016 г., 2015 г. 

Маргарита Сапунджиева е председател на методическото обединение на 

хуманитарните дисциплини през учебната 2018/2019 година. Ангажирана е в работата на 

методическото обединение, подпомага и дейността на новоназначени колеги. Участва в 

квалификационни курсове, семинари  и обучения, надграждайки своите знания и 

компетентности: 

 2019 г. – Новите учебни програми по история и цивилизации в Х клас – 

НЦПКПС; 

 2018 г. – Участие в международен семинар „Холокостът като отправна 

точка“; МОН, Le Memoir de la Shoah; 

 2018 г. – Участие в обучение на учители по проект „Кариерна ракета“; 

 2018 г. – Финализиране на Програмата за училища посланици на Европейския 

парламент през учебната 2017/2018 г. Бюро на ЕП в България; 

 2018 г. – Участие в IV национална ученическа конференция „140 години от 

края на Руско-турската война“, Кърджали, СУ „Петко Рачов Славейков“ 

 2017 г. – Участие в Международен семинар в International School for 

Holocaust Studies Yad Vashem, Jerusalem, Израел 


