
 

ОТЧЕТ  

НА 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА 
ДЕЙНОСТ “НАСТОЯТЕЛСТВО НА ДГ №17 „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ 

 
През учебната 2019/2020 г. си поставихме амбициозни задачи, повечето от които успяхме да 
осъществим с помощта на родители, учители и УСХ-Варна, за което горещо благодарим.  

Ето и събитията, които бяха в годишния ни план за организиране: 

♥ Финализиране на инициативата „Добрината е в сърцата“ – изработване на сърца за незрящи 

деца (края на октомври 2019 г.); 

♥ „Коледни чудеса от нашите деца“ – изработване на коледни играчки за елха за децата от 

Дом за медико-социални грижи за деца - Варна (Домът във Виница). Инициативата ще се 
реализира в началото на месец декември 2019 г.; 

♥ „Имало едно време…“ - четене на приказки с родители. Инициативата ще се реализира в 

периода 20 януари – 1 март 2020 г.; 

♥ Конкурс за таланти сред децата от ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ и филиал „Жирафче“. 

Инициативата ще се реализира в периода от средата на месец април до средата на месец 
май 2020 г. 
От тях се осъществиха: 

1. „Добрината е в сърцата“ – 31.10.2019г.; 
2. „Коледни чудеса от нашите деца“ – 04.12.2019г.; 
3. „Имало едно време…“ - 20 януари – 1 март 2020 г.; 

Поради извънредните мерки свързани с Covid 19 и затварянето на детските и учебни 
заведения, плануваният  Конкурс за таланти сред децата, неможа да се състой. 
Междувременно настоятелството се включи в живота на децата от ДГ 17“ д-р Петър Берон“ и 
филиал „Жирафче“ и чрез инициативи извън годишния календар, а именно както следва: 

1. „Да изчистим България“ – 14.09.2019г.; 
2. Първи учебен ден: „Дари пари, вместо букет в подкрепа на Алекс“; 
3. „Аз вярвам и помагам“ – 28.09.2019г.; 
4. ‚Ден на отворените врати“ – родители представят професии – месец октомври 2019г.; 
5. „Коледен базар“ – декември месец 2019г.; 
6. „Имало едно време“ – четене на приказки от родители – януари и февруари 2020г.; 
7. „ Защото аз и тати те обичаме! Честит осми март, мамо!“ – изработване на сувенири 

2020г.; 
8. „Чаша утринна топлина“ с подкрепата на УСХ ЕАД – февруари 2020г.; 

 
Екипът на Настоятелство на ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ благодари на всички Вас без които 
нямаше да се справим. Надяваме се следващата учебна година 2020/2021 да бъде още по-
успешна и изпълнена с още повече изненади за нашите малчугани. 

С уважение: 
Соня Коева – Председател на Настоятелство на ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ и неговите 
членове 
За контакти: тел. 0895/ 588 595 
 

 


