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най-висша степен правата и интересите на всяко дете и да създадем за него такива среда и условия, че то да разгърне в максимална 

степен евристиката и личностният си потенциал, в среда в която системно и грижливо се поддържа позитивният психосоциален 

микроклимат. 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Стратегията на Детска градина №17 „Д-р Петър Берон" – град Варна, с яслена група, е комплекс от педагогически идеи, 

управленски и административни мерки и инструменти, преднамерени предварително планирани и прогнозирани като резултат 

действия, чието реализиране гарантира утвърждаването на институцията като модерен фокус-център за децата, техните родители, екипа 

на институцията, партньорите и приятелите ѝ. 

Дългосрочното и средносрочното планиране повишава ефективността и ефикасността на управляваните процеси в детската 

градина. Подходът по осъществяване на задълбочена оценка и управление на риска и рисковите фактори в институцията, позволява 

минимизиране на евентуалните, дори в хипотеза посочени, грешки, пропуски или неточности при функционирането на институцията и 

върху крайния продукт от дейността ѝ. 

Общността на детската градина е положително ориентирана към апробиране на всички нови тенденции, виждания и схващания 

на футуризма в сектора на развитие на предучилищното образование. Именно с адекватен отговор на високите социални очаквания ще 

може да бъде поддържано и запазено доброто име, реномето и престижа на институцията. 

Интеракцията и менажирането на институцията се постига чрез внедряване на иновативни практики и подходи, търсещи 

потенциални възможности и скритите вътрешни ресурси на всеки участник в процеса.  

Стратегията дефинира и анализира, както силните страни, така и вероятните трудности, дефицити и проблеми, стоящи пред 

перспективите за реализирането ѝ. Именно поради това по същността си, тя е съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, цели, 

принципи, дейности, задачи, определящи нейната структура, резултатност и съдържание. 
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II. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

Не могат да бъдат пренебрегвани и опитът, постигнатите резултати и общият напредък в сектор „Образование“ и в частност 

„Предучилищно образование“.  

Като един от приоритетите на правителството на Република България, сектор „Образование“ и за педагогическите професии, бе 

промяна нагласите и социалните схващания и очаквания на обществото ни, реализирани включително чрез постепенното 

няколкократно повишаване на работните заплати, което неминуемо и закономерно повишава и собствения, личностен престиж. 

Отделно от това, договореностите по браншови и общински колективни трудови договори, доведоха до увеличения и в останалите 

категории персонал в институцията, с което се постигна и известно изравняване на неравенството в чисто социалния аспект на 

понятието.  

Пример за това са и немалкото дееспособни и креативни млади хора в гилдията, смятайки за мисия и смисъл на живота си 

грижите и отдадеността на децата. Постепенната и закономерно настъпваща еманципация на обществото ни, позволява грижите и 

отговорността между семейството и институциите във все по-голяма степен да бъдат споделена, партньорска отговорност. 

 

III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА №17 „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" – ГРАД ВАРНА, С 

ЯСЛЕНА ГРУПА. РОЛЯ, МИСИЯ И ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКАТА СТРУКТУРАНА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 

ОБЩИНА ВАРНА. 

 

Детска градина №17 „Д-р Петър Берон" – град Варна, с яслена група, се намира в район Приморски, юридическо лице, 

второстепенен разпоредител с бюджетна издръжка към Община Варна, притежаващо сгради публично-общинска собственост. 

Основната сграда е открита през 1966 година. Към детската градина функционира и филиал „Жирафче”, който е открит от кмета 

на Община Варна, г-н Иван Портних, през ноември 2014 година. Сградите са проектирани и отговарят на законодателните изисквания, 

като са оборудвани и с тематични площадки за игра; стадион и салони за спортно - тренировъчни мероприятия; съоръжения с дизайн, 
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съобразен с възрастови особености и характеристики. Основна сграда и филиалите предлагат съвременни условия, съчетаващи уют, 

комфорт, спокойствие и сигурна среда. Помещенията на групите разполагат с необходимите условия за организиране на 

педагогическото взаимодействие, изразено чрез социализация, обучение и възпитание. Детската градина - основна сграда и корпус са с 

централно парно-котелно съоръжение за отопление, а филиал „Жирафче“ и филиал „Другарче” са включени в газификационната мрежа 

на града. 

В детската градина има сформирани яслена и градински групи. Всяка от тях се състои от занималня, спалня, офис, съблекалня и 

санитарни помещения. Вътрешната архитектура и МТБ, както и детайлната организация на предметно – пространствената среда са 

съобразени с особеностите на целевата група, ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на педагогическия екип. 

Както в основна сграда, така и във филиалите са налични самостоятелно обособени кухненски блокове, оборудвани и 

отговарящи на най-модерните стандарти за качество. В сервизните помещения на всяка от групите е инсталирана петстепенна 

филтрираща водата система с обратна осмоза, което е показателно за твърдението ни, че екзистенциалното в институцията ни отдавна е 

постигнато. 

Институцията има свой химн, който децата изпълняват с желание и усмивка. 

 

Химн на Детска градина №17 “Д-рПетър Берон“ – град Варна. 

Във приморския район е 

сгушен детският ни дом. 

Петър Берон зове се 

буди мъничките умове. 

Вече петдесет и две години 

тук се учат хиляди деца. 
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Те прославят детската градина 

тук и даже по света. 

Горди сме с нашите деца! 

Те носят славата ни по света. 

Израснали в детската градина, 

достойни граждани на нашата родина! 

Припев: 

Прекрасен рай, прекрасен рай, 

мечта за всеки - то се знай! 

Прекрасен рай, прекрасен рай, 

не искам той да има край! 

 

Текст: Галина Керчева – старши учител в Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“ – град Варна; Музика: Петя Стаменова– учител 

по музика в Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“ – град Варна 

 

1. ДЕЦА 

Децата в институцията се приемат след изразено желание на законно представляващите ги и чрез Електронен регистър към 

Община Варна. Групите се сформират по възрастов признак, по желание на родителите и в съответствие с правилата и критерии за 

прием на Община Варна определени чрез Нормативни актове на Общински съвет - Варна.  

Основна и най-важна задача, и институционална цел за предстоящия програмен период ще бъде обхващането на 4 годишните 

деца, които с промените на нормативната уредба, придобиха статут на задължително подлежащи на обучение по смисъла на ЗПУО. Тази 

отговорна задача изисква предварителна подготовка, материална и техническа осигуреност и кадрова обезпеченост, както и 
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визионерски подход. В този смисъл далновидният подход на принципала в лицето на Община Варна, гарантира процеса чрез 

инвестиции и разширяване на МТБ на институцията с ремонта и реконструкцията на филиал „Другарче” и изграждането на нов корпус 

към същия, с което се разширява обхвата с нови три групи и физкултурен салон. Тъй като толерантността в многообразието е доктрина 

в политиката на институцията, при записване на децата не се допуска сегрегация по пол, произход, етническа, религиозна и социална 

принадлежност и други по вид, еднаквост или различия. В този смисъл от изключителна значимост за институцията е Етичният кодекс 

на общността, базиран на императивните текстове от Конвенцията за правата на детето, Конституцията на Република България, Закона 

за закрила на детето и Правилник за прилагането му, Етичният кодекс на работещите с деца и др. нормативни актове.  

 

Силни страни Затрудняващи моменти 

√ Детската градина е наложил се в образователните среди еталон 

за подражание; 

√ Детската градина работи с оптимизирани капацитетни 

възможности; 

√ Децата са физически и психически здрави и правилно развити; 

√ Преместване на деца има обикновено при промяна на 

местоживеенето на семейството; 

√ Има установени практики на приемственост при 

осъществяване на прехода между яслена и градинска група, 

както и между детска градина и училище; 

√ Осигурено е здравно и медицинско обслужване, отговарящо на 

стандартите за медицинска грижа и долекарска помощ, както и 

√ Бързо пренасищане и прекомерна консумация на блага и ресурси, в  

т.ч. информационни. 

√ Дефицити у децата, базирани на забързания и натоварен темп на 

живот на родителите в условията на съвременния свят. 
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се реализират активни платформи за здравна профилактика, 

както за децата, така и за персонала; 

√ Активно участие в живота на детската градина на Обществен 

съвет и Настоятелство; 

√ Сътрудничество и взаимопомощ с обществени и културни 

институции, органи и организации; 

√ Добра комуникация и сътрудничество с родителската общност 

чрез родителските комитети и школите по партньорство; 

√ Детската градина е носител на много грамоти, награди и друг 

вид високи отличия за активното участие на децата и техните 

учители и родители в конкурси и друг вид творчески изяви; 

√ Ползотворно партниране със синдикалните организации; 

√ Качество на работата по изпълнение на ПМС № 100/ 

08.06.2020 г., за създаване и функциониране на Механизъм за 

съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на 

деца и учениците в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, както и в електронната система ИСРМ; 
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ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 

 

√ Използване на творческия заряд, креативност, гъвкавост и многовариативност в подходите на взаимодействие на учителите с 

децата; 

√ Поощряване на позитивното общуване и взаимодействие между децата и стимулиране на когницията им; 

√ Развитие на множествената интелигентност; 

√ Утвърждаване и развитие на уменията за емпатия, за самостоятелно осъществяване на избор и други ключови компетенции; 

√ Поощряване на интеракцията между децата и приучаването им за работа в екип; 

√ Минимизиране на стреса и напрежението и прилагане на подходи превръщащи дефектите в ефект; 

√ Прецизна диагностична дейност и създаване на условия, среда и пространство; 

за индивидуализация и диференциация в процесите на подкрепа за личностно развитие. 

 

2. КАДРОВИ РЕСУРСИ 

 

Човешките ресурси са основен и най-ценен потенциал. Екипът на детската градина е структуриран на база прецизен 

предварителен подбор на квалитетни и добре подготвени специалисти в областта си. Квалификацията, уменията, знанията и 

компетенциите на служителите в институцията е един непрекъснат по своя характер процес. 

На територията на институцията изпълняват длъжността си, екип от дееспособни и високо квалифицирани специалисти, умеещи 

да си партнират и да се координират в работата си, за постигането на институционалните цели. Педагогическият екип основава 

практиката си на съвременните стандарти за професионализъм, на традиционните общочовешки морални норми, съчетани с новаторски 

идеи и висока отговорност, която носи реализацията им. 
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При назначаване на педагогическите специалисти, стриктно се спазват разпоредбите на нормативна база касаеща статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  

Мерило за горното, е преподписването за втора поредна година на договор с Ръководството на ШУ „Еп. К. Преславски”, за 

определяне на институцията като база на университета. Този акт е израз не само на гласувано доверие и добро междусекторно 

партниране в сферата на образованието, но и условие за качествен подбор на млади специалисти, като отговор на социалните очаквания 

и държавната политика по т. нар. „подмладяване” на учителското съсловие в сектора предучилищно образование. 

В Детска градина №17 „Д-р Петър Берон" – град Варна, с яслена група има атмосфера на жизнерадост, добронамереност и 

неподправена любов към всяко дете. Особено внимание се обръща на уважаване и достойнството, както и на взискателността и 

зачитането правата и интересите на всяко дете. Постигнат е добър синхрон и напасване на база психо-физическа съвместимост между 

екипите от учителите и помощник-възпитателите в групите. Между педагогическия и непедагогическия персонал има отношение на 

взаимно уважение, доверие, подкрепа, взаимопомощ, сътрудничество и отговорност. 

Въведеният модел на наставничество пък, от своя страна спомага, за по-успешното вграждане на новопостъпилите в колегията 

педагози и гарантира подход на принципа- „не най- добър опит и практика, а най- доброто индивидуално решение.  

Налице е добър диалог и с оглавяващите синдикалните секции в институцията учители. 

 

Силни страни Затрудняващи моменти 

√ Квалифициранпедагогически персонал с опит и стаж. 

√ Професионално-личностни умения, част от ценностите на 

общността ни, свързани с: 

- любов и отдаденост към децата; 

- предприемчиви и амбициозни личности; 

√ Подготовката на бъдещите детски учители във ВУЗ е недостатъчна 

по отношение на практическата им реализация, което налага сериозна 

и отговорна промяна на изискванията и условията. Липсват им 

умения по отношение, както  на планиращата дейност, така и 

организацията на целия образователно - възпитателен процес. 
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- притежават високо чувство за отговорност; 

- имат излъчване; 

- емоционално устойчиви; 

- толерантни и етични в отношенията с останалите членове 

на колектива, децата и семействата им; 

- придържат се към екипния модел на работа; 

√ Квалитетност, съдействаща за развитие на творческите 

интереси и новаторско отношение към педагогическия труд; 

√ Гарантирани условия за лична изява и развитие, както и за 

професионална удовлетвореност; 

√ Активно участие в семинари, обучения квалификации към 

ДИКПО и РУО – Варна; 

√ Позоваване на дългогодишна съвместна работа с партньорски 

структури; 

√ Възможност директорът съвместно с екип от педагогически 

специалисти да извършва подбор при назначаване на персонала; 

√ Осигурена здравна профилактика и грижа; 

√ При постигане на кадровата обезпеченост и назначаването на 

млади специалисти приоритети на управленската дейност са: 

- наставничество и междупоколенчески срез; 

- хоризонтална пропускливост при предаване на натрупания 

√ Недостатъчни умения на учителите за работа по европейски 

проекти. 

√ Недостатъчни компетенции за справяне с проблемни и/или 

отклоняващи се в развитието си деца, включително със специални 

образователни потребности и/или с хронични заболявания. 
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опит; 

- обучение по кредитна система; 

- търсене не на „най-добрата практика“, а на най-доброто 

индивидуално решение. 

 

 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 

 

•    На основание предварително изготвен и утвърден План за квалификация и Планове за тематична и цялостна проверка се провеждат 

вътрешни „открити“ педагогически практики; 

•    Придобитите умения и знания от втора или нова специалност или специализации се транслират, чрез методическите обединения и 

комисиите, ситуирани от директора, в качеството им на негов помощен инструмент. 

 

3. ВЪЗПИТАТЕЛНО - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

 

Развитието на творческия потенциал на всяко дете, успешната акумулация на знания, умения и компетенции, служещи му през 

целия живот и гарантиращи успешната реализация в социума са основни и фундаментални цели и задачи при управлението на  

институцията. 

С решение на Педагогическия съвет на детската градина, се реализират три програмни системи, като всяка от тях е одобрена от 

МОН: 
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- програмна система „Чуден свят“ на издателство „Просвета“.   

- програмна система „Моливко-играя и зная“ на издателство „Бит и техника“. 

 

Планирането е гъвкаво и мобилно, съобразено с Програмните системи и Държавния образователен стандарт за предучилищно 

образование, по съответни образователни направления и ядра. Тепърва критериалната система на учителските колективи ще отчита 

предимствата и недостатъците им пред системите, предложени от останалите издателства. Гарантираният демократичен избор на 

Програмни системи и учебни помагала, пособия и дидактически материали към тях, като част от образователната стратегия на детската 

градина са в основата на ежедневната и отговорна работа на целия екип. 

В процеса на възпитателно-образователната работа, се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват 

емоционален и социален комфорт на децата.  

Спазват се принципите за научност, обективност, конкретност, комплексност, обоснованост, системност, прогноза на 

резултатите и др. 

Акцент в педагогическото взаимодействие с децата се поставя върху формирането на знания, умения, навици, отношение и 

личностна мотивация за социално значимата за всяка личност „роля“ на ученик. Целенасочено и предварително планирана и 

сегментирана е и дейността по БДП, както и гражданско и интеркултуно образование за всяка от целевите групи. 

В групите е създадена естетически предразполагаща вътрешна архитектурна среда, съобразена с възрастовите, а в отделни 

случаи и с индивидуалните особености и потребности на децата. Екипите по групи, а за останалите части и членовете на Комисията по 

естетизация се грижат за съобразяване на обстановката и пространството с годишните сезони, празници и чествания, включени в 

календара на институцията. Оформени са различни кътове, които дават свобода и желание у децата за самостоятелна творческа 

активност. 
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В зависимост от темата и задачите се наблюдават и трите типа педагогическо взаимодействие - фронтален, групов и 

индивидуален. Използват се разнообразни нагледни и действени методи, средства, и практико-приложни похвати за реализиране на 

институционалните цели. С цел подпомагане на интерактивното обучение се използват и основните подходи на педагогическо 

взаимодействие - игрови, личностен, индивидуален, комплексен, ситуационен, интегрален и др. 

Ежегодно, в рамките на популяризиране дейността на институцията, се представят открити моменти, съвместно с участието на 

родителите, гости и партньори на институцията, включително чрез използване на дигитални средства. Практиката показва, че 

използването на ресурсите на утринното раздвижване, сериите общоукрепителни движения, подвижните игри и заниманията по 

физическа култура за опазване здравето на децата, каляването им и изграждането на двигателна култура и навици, както и уменията за 

учене през целия живот е най-пълноценно и изграждащо личността, именно през възрастовия етап на детската градина.  

 

Силни страни 

 

√ Създадени и гарантирани са условия за равен достъп до качествено образование и обучение, както и подкрепа за личностното 

развитие на всяко дете; 

√ Наличие на възможности за допълнителни дейности по интереси; 

√ Обучение по английски език, изобразително изкуство, бойни изкуства, футбол, художествена гимнастика, народни танци и 

друг вид дейности, извън дейностите реализирани от детската градина. Графикът за провеждане на образователните дейности извън 

стандарта, е съобразен със седмичното разписание, психо-физическите особености и възможности на децата и натовареността на 

програмата за съответния ден. 

√ Популяризиране на художествено-творческите способности у децата и мотивиране за откриване на деца с дарби и таланти - 

конкурси, концерти, участия, в т.ч. и международни, индикация за което са спечелените призови места и референциите от партньорите 

ни.  
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√ Приобщаване на децата към общочовешките и национални традиции и съзидаване на ценностна система на общността на 

детската градина; 

√ Гъвкав управленски подход, гарантиращ и дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: 

игра-обучение-труд; 

√ Утвърждаваненапозитивен подход, ориентиран с фокус върху личностно изграждане на детето с основните средства за 

целенасочено взаимодействие; 

√ Създадено е духовно пространство, условия и среда за стимулиране на креативното мислене и въображение у децата; 

 

Затрудняващи моменти 

√ Невъзможността детската градина да бъде определена за иновативна, поради наличието на нормативни несъвършенства. 

 

 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 

 

Овладяване на принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация. 

Непрекъснатост при повишаване на квалификацията, чрез включване в квалификационни курсове, семинари, тренинги, 

обучения и самообучения. 

Компетентен и критичен подбор на учебно съдържание.  
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4. УЧЕБНО - ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

Детската градина № 17 „Д-р Петър Берон“ – град Варна, се състои от три самостоятелни сгради – основна и филиали „Жирафче“ 

и „Другарче”, в едно с прилежащите им дворове, с обособени за всяка от групите площадка за игра. 

Основна сграда разполага с, кухненски блок, котелно помещение, перално помещение, занимални, сервизни помещения, кабинет 

на директор, кабинет на ЗТС/ЗАС, кабинет на заместник-директор по УД, техн. секретар и домакин към „УСХ“ ЕАД, медицински 

кабинет, здравен кабинет, методичен кабинет, кът на малкия пешеходец, музикален салон, архив, както и изградени пространство и 

среда за децата със СОП. 

В изпълнение на съвременните стандарти за качество на пространството и средата за обучение, възпитание и социализация на 

децата, включително с отглеждането им в яслена възраст и предвид приключването на строително-ремонтни дейности в бившия Дом 

„Другарче“, настоящата Стратегия цели, ведно с изпълнението на инвестиционните намерения и въвеждането на обекта в експлоатация, 

да бъдат изпълнени поетапно и първи етап от политиките свързани с десетолетие на дигитализацията и в частност интегрирането на 

интерактивни дъски и други технически подобрения във всяка от групите. Капиталовата програма включва модернизация на базата и 

осъвременяването ѝ във всеки един аспект. Основна сграда е с локална парна инсталация на газьол с възможност за употреба и на 

природен газ, което е оперативна цел на договорни отношения, ведно с пускането в експлоатация на филиал „Другарче“.  

Ивестиционните намерения в тази посока целят оптимизация на финансовите ресурси. 

Извън това и за поддържането на сградите с грижата на добър стопанин, на база капиталовата програма на институцията са 

предвидени средства за подобряване дизайна и функционалността на терасите, саниране на фасадата, с което ще се постигне 

енергоефективност, а вторично добавената полза ще бъде за опазване на околната среда. 

Филиал „Жирафче“ на Детска градина №17 „Д-р Петър Берон“ – град Варна, е сравнително нова сграда, предоставяща отлични 

условия за отглеждане, възпитаване и обучение на децата. Сградата е съобразена с европейски изисквания и стандарти за качество, и 

разполага със самостоятелни занимални, самостоятелно обособени спални, офиси за помощен персонал, преддверие с гардеробчета за 
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децата, здравен кабинет, кухненски блок, котелно помещение, складова база и зала „Представителни дейности“. 

Базата отговаря на изискванията на Наредба 3/05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини. 

Детската градина разполага с богат методичен кабинет, както в основна сграда, така и във филиал „Жирафче”. Закупени са 

необходимите дидактични материали и пособия, включително целеви за ползване от деца със специални образователни потребности.  

Реквизитът на детската градина с костюми за различни концерти, карнавали и празници периодично се обогатява и допълва и 

позволява достойното представяне на децата и учителите във форуми и събития, включително с международни участия. 

       He по-малко богата е библиотеката в градината, с ангажименти по периодичното ѝ обновяване с методическа литература, учебни 

помагала, педагогическа литература, най-новите енциклопедии и ръководства за деца на различни теми, с което се отговаря адекватно 

на изискванията и разпоредбите на Наредба № 24/10.09.2020 г., за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване 

на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. Този ресурс е общодостъпен и основно се употребява 

в полза на методическите обединения на педагозите и комисиите по ГКП. 

Техническата и технологичната обезпеченост на институцията е свързана, предимно с политиките, налагащи интегрираният 

електронен дневник за всяка от групите, като сигурно средство за регистриране и обмен на информация. Дигиталните компетентности и 

високите очаквания на обществеността налагат във все по-голяма степен осъвременяване, както на уменията, знанията и компетенциите 

в тази посока, но и на техническите средства и апаратурата, ползвана от служителите, при изпълнението на длъжността си. В тази връзка 

освен внедряването на персоналните компютърни системи за всеки от екипите на учителите, и сврзаността им с интерактивните дъски, 

предстои проучване възможностите за изграждане на Smart-стая на бъдещето, за придобиване и утвърждаване на интегрирани 

компетенции у децата, с фокус върху тези от подготвителните групи.  

Разработени са също така План за действия при бедствия, аварии и катастрофи; Противопожарна инструкция и евакуационен 

план; Програма за оценка на риска на работните места и мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска; 

Програми и набор от документи за провеждане на различни видове инструктаж.  
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За подобряване резултатите на институцията са делигирани правомощия на Комисията по условията на труд, Комисията по 

безопасност на движението по пътищата и други, а за сигурността на децата и служителите е внедрен Правилник за пропускателния  

режим. 

 

Силни страни Затрудняващи моменти 

√ Обособени помещения за всяка група. 

√ Наличие на необходимите учебно технически средства, 

апаратура и оборудване.  

√ Наличие на методичен кабинет, Клуб на малкя пешеходец, кът 

за деца със СОП. 

√ Наличие на озеленен двор, притежаващ необходимте, съответно 

на броя на групите спортни площадки оборудвани със  

съоръжения и уреди за игра, като отделно от това детската 

градина разполага и с открито спортно игрище. 

√ Обособена площадка и кабинет по БДП с необходимите 

реквизити, пособия и дидактични материали за обучението и 

възпитанието на децата. 

√ Наличие на собствен сайт. 

√ Прецизиране дейността и капацитетните възможности  на 

фирмите, ангажирани с ремонт и отстраняване на дефектите в 

гаранционния срок, след цялостната подмяна на покривната 

изолация и други частични ремонти. Съблюдаване и контрол по 

изпълнението на договора. 

√ Необходимо е изграждане и оборудване на „Зелена класна стая” 

във филиал „Жирафче“ с инсталации и съоръжения, гарантиращи 

ранно начало на екологичното образование на децата и набор от 

умения и компетенции за опазване на чиста природа и околна среда 

като средства за реализирането на тази политика в дългосрочен план 

ще бъдат тъесени включително чрез донорски организации оп 

Оперативни програми. 
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ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 

 

• Пълноправно партниране, гарантиращо прозрачност, проследимост и предвидимост, както и граждански контрол чрез сруктурите на  

Настоятелство и Обществен съвет, като органи за подпомагане работата на институцията.  

• Натрупан опит по национални и международни програми и проекти за модернизиране на детската градина и обогатяване на МТБ. 

 

Cилни страни Затрудняващи моменти 

√ Делегиран бюджет, управляван от директора, в съответствие с 

приоритетите и план за развитие на институцията.  

√ Въведена е елктронна система за ФУК. 

√ Допълнителни средства за помагала на децата от 

подготвителните групи. 

√ Дарителски инициативи. 

√ Наличие на вътрешни правила за 

работна заплата. 

√ Приходи от друг вид финансиране. 

√ Реализиране на Схеми „Плод“ и „Мляко“ към Министерство на 

земеделието и храните. 

√ Участие в Проект „Социално- икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
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 5. ФИНАНСИРАНЕ 

Детска градина №17 „Д-р Петър Берон" – град Варна, с яслена група, е второстепенен разпоредител с бюджет. В детската градина 

са разработени, утвърдени и внедрени ВПРЗ, както и електронна система за финансово управление и контрол. 

 

 

 

 

ВЪТРЕШЕН ПОТЕНЦИАЛ 

 

Натрупан опит в осигуряването и управлението на финансиране в проекти и програми, включително с международни 

мобилности.  

Реализиране на благотворителни изложби, базари, концерти и др., с помощта на Настоятелството и на Обществения съвет. 

 

образование”- Компонент 2, Проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование” и Национални 

програми. 
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6. ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Семейната общност и родителите на децата. Връзки с неправителствени организации. Общински структури, органи на 

държавната власт, гражданско самоуправление, културни институции и други. 

 

 

 

 

Силни страни Затрудняващи моменти 

√ Ръководството и педагогическият екип работят в тясно 

сътрудничество и партньорство с Обществения съвет и 

Настоятелството. 

√ Участия в общински мероприятия. Установени традиции в 

приемствеността с началните училища в кметство „Приморски“. 

√ Подкрепа и сътрудничество в инициативите на институцията в 

лицето на Дирекция „Образование и младежки дейности“, както 

и Кметство „Приморски“. 

√ Неупотребен докрай ресурс е работата с неправителствения сектор. 
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III. КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

1. МИСИЯ 

 

Екипна работа трасираща пътя по постигане на устойчиво образование, което въплъщава няколко основни принципа: 

-    уча, за да знам; 

-    уча, за да правя; 

-    уча, за да живея заедно; 

-    уча, за да бъда. 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 

-  постигане на ДОС за предучилищно образование и стандартите на EC във всяка възрастова група; 

-  усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура; 

-  ориентираност към интереса и към мотивацията на детето;  

-  свобода на мисленето и изразяването;  

-  ориентираност към възрастовите и социалните промени в живота му; 

-  баланс между иновациите и традициите; 

-  ориентираност към способностите на детето да прилага усвоените компетентности в практиката; 

-  безгрижно и щастливо детство за всяко дете; 

-  осигуряване равен достъп до качествено образование и приобщаване за всяко дете; 

-  духовно, физическо и социално израстване и развитие; 

-  учене през целия живот; 
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-  хуманизъм и толерантност; 

-  учене за знания и компетенции; 

-  прозрачност на управлението, проследимост и предвидимост на упавлението; 

-  ангажираност на всички заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието, личностно развитие и израстване 

на детето; 

-  интеркултурно и гражданско образование с ранно начало; 

-  множествена интелигентност и ключови компетенции, създаващи основите на учене през целия живот; 

-  флескибилно менажиране. 

 

 

2. ВИЗИЯ 

Детската градина е с дългогодишна история, определила закономерно и визия, оформяща институцията като еталон и ключов, 

образователно – възпитателен фактор, фокус-център, в който основната ценност на общността е грижата за щастието и пълноценното 

развитие на всяко човешко същество. Сигурната и стабилна среда, заедно с осигурените  пространство и среда за развитие, предоставят 

възможността за пълноценно формиране и надграждане на детската личност и вписването ѝ в социума. Именно така се създават 

основите за качество при овладяване на знания, умения и отношения. 

Детска градина №17 „Д-р Петър Берон” – град Варна, с яслена група, освен конкурентноспособна институция в условията на 

пазарна икономика е и надежден партньор, притежаващ заслужен и проверен през призмата на времето престиж и авторитет, собствен 

облик, визия и традиции в областта на предучилищното образование. 

Тези добри атестации, не се дължат на случайни фактори и величини, а напротив, напълно обратното, те са подчинени на 

педагогически принципи и закономерности, свързани с професионално-личностните качества, на квалитетността на педагозите и 

останалите специалисти, както и на упорит труд. 
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Детската градина е функционираща и гъвкава, модерна образователна институция, представляваща по смисъла си „отворена“за 

диалог система, гарантираща доверие и подкрепа за децата и техните родители. Родителите са най-ценните ни партньори в 

изпълнението на мисията ни – създаване на свободни и добре подготвени за вписване в социума личности. 

Детската градина осигурява условия за ранно детско развитие и подготовка на децата за училище, но тази подготовка се пречупва 

през призмата на индивидуалните потребности, възможности и интереси, и цели диференциация в подходите, комплексност и 

взаимосвързаност.  

 

 

З. ЦЕННОСТИ 

 

- Грижа и отговорност; 

- Подход, ориентиран с фокус към детската личност; 

- Постоянство и последователност; 

- Вариативност и функционалност; 

- Екипност и гъвкавост; 

- Хуманност и любов; 

- Уважение и взискателност. 
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4. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

 Целта на Стратегията, е да се даде ход на усилията, обединяващи политиките и намеренията на държавната и общинска власти, 

на общността и ръководството на институцията, от една страна, а от друга и тези на обществото ни като цяло, по постигане и изпълнение 

на социално отговорното институционално поведение за формирането и утвърждаването на детската личност – най-ценният ресурс на 

обществото ни.   

 Усилия, целящи изграждане на хуманна, функционална, позитивна и богата на стимули подкрепяща среда и пространство за 

усъвършенстване, обогатяване на самоактуализацията.  

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

 

1. Утвърждаване на демократичен стил и флексибилно менажиране, включващ условия и гаранции за прозрачност, 

предвидимост и прогностичност на резултатите.  

2. Управленски стил, съзидаващ носителството на общи и еднакви за всички участници в процеса ценности.  

3. Създаване на социално-икономически предпоставки, стимулиращи и мотивиращи служителите за постигане първо на висока 

професионална квалификация, а впоследствие закономерно и реализация и утвърждаване от професионално- личностен характер. 

4. Осигуряване на здравословни и безопасни условия за обучение, възпитание и труд, минимизиране на рисковите фактори и 

подобряване качеството на живот. 

5. Създаване на условия за надграждане и усъвършенстване наличността на детето в процесите на непрекъснато взаимодействие 

и целенасочено въздействие за възпитание и обучение, способстващо възможностите за осъществяване на ранна диагностика, както и 

ранно разкриване на детските заложби, способности и таланти. 
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6. Целенасочена работа с уязвими и рискови групи – деца със специални образователни потребности и/или с хронични 

заболявания; търсили или получили международна закрила; деца сираци или отглеждани в непълни семейства; деца, чиито родители са 

с отнети права или поставени под запрещението на Закона; и др. 

7. Формиране и утвърждаване на качества като толерантност, сътрудничество, диалог, търсене и намиране на помощ, 

ориентиране в психо-социалната среда; 

8. Единодействие и сътрудничество с родителите и общността, при осъществяване процеса на възпитание и развитие на децата. 

9. Акцентиране върху овладяване на книжовен български език. 

10. Привличане на финансови и човешки ресурси отвън за подпомагане дейностите и процесите, повод за разработване на 

настоящата Стратегия. 

11. Реализиране на принципа за екипност в работата на персонала, ординация, координация, субординация и делигиране на 

правомощия.   

12. Контрол и недопускане на фиктивното записване и присъствие на децата. 

 

 

4. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Демократизация и хуманизация на възпитателната работа и управленската дейност. 

2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието. 

3. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансовото и материално обезпечаване на дейността на детската 

градина, съобразно новите потребности, активности и изисквания и тенденциите в контекста на Европейското образователно 

пространство. 

4. Подкрепа на децата и техните семейства. 
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IV. ДЕЙНОСТИ HA ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ HA МИСИЯТА И ДОСТИГАНЕ HA СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ 

ЦЕЛИ ЧРЕЗРАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ HA КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. 

 

ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 

1. Педагогическа дейност. 

1.1. Цялостната организация на образователно-възпитателния 

процес да бъде поставена като основа за ефективно обучение, за     

овладяване по достъпен и разбираем начин на знания, умения и 

ключови компетенции. 

Развитие на познавателната дейност и умение за учене и за 

полагане на умствен труд, умения и компетенции за развитие на 

социално отговорно поведение, както и такива, свързани със 

свободното  художествено-творческо себеизразяване. 

1.2. Осигуряване  подготовката на задължително подлежащите 

на обучение деца, свързана с готовността им за прехода и 

вписването им в училищната среда, както и за реализиране на 

социалната роля на ученика. 

1.3. Мотивация с фокус-група родителите, за значимостта на 

най-сензитивния период в развитието и утвърждаването на 

 

1.1.Осигурен и гарантиран подход за единство на обучение, 

възпитание и развитие за всяко дете при овладяване минимума от 

знания, умения и отношения, съобразно ДОС. 

Срок: постоянен  

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност, екип от 

учители. 

 

 

1.2.Избор на програма за работа и помагала. 

 

 

 

1.3.Изготвяне на Програмна система-годишно тематично     

разпределение на всички възрастови групи. 
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личността. 

1.4. Приобщаващо обучение за деца със специални образователни 

потребности и/или с хронични заболявания, с поставен акцент 

върху силните страни и потенциала, а не върху дефицита и 

затруднението. 

 

1.5. Детската градина е надежден партньор за родителите, и при 

намирането на отговор за интересите и предпочитанията на 

децата. 

1.6. Съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност към 

самоизява и създаване условия за работа с надарени, даровити и 

талантливи деца. 

 

 

1.7. Превръщането на детската градина в привлекателно и желано 

от децата място, както и притегателен център за всички 

участници в процеса. 

 

 

 

 

 

1.4. Иновативен подход, добра предварителна подготовка, 

системност. Качество на педагогическата диагностика и 

аналитичната дейност, както за силните страни, така и за тези 

нуждаещи се от подобрение.  

 

1.5.Пълноценно използване на наличната база, както и на 

споделените чрез общността ресурси- духовни и материални. 

 

1.6.Интегриране на иновативни идеи и практики за 

по-пълноценно запознаване на детето с живота и придобиване на 

знания за заобикалящата го действителност (наблюдения, 

пленери, лагери, екскурзии и др.). 

 

1.7.Педагогически инсталации базирани на играта, поставящи я в 

основата на цялата образователно-възпитателна дейност . 

 

1.8.Изграждане на хигиенни навици и умения за самостоятелен 

начин на живот и придобиване на по-високо равнище на 

автономност в рамките на микро-социума. 

1.9. Грижа по езиково-говорното развитие. 
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1.10. Изграждане на вътрешна мотивация, определяща ценността 

и самоинициативата за опазване на живота и здравето и за учене и 

безопасност на движението. 

1.11. Формиране на личностно самосъзнание, чувство за 

отговорност и самодисциплина. 

1.12. Изграждане на умения за работа в екип на базата на 

толерантност и приемане на различията в света на 

многообразието. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност, екип от 

учители. 

 

1.13. Приемът на децата се осъществява при спазване принципите 

на десегрегация и недопускане на дискриминация по който и да е 

признак за нея. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност, 

технически изпълнител 

 

1.14. Непрекъснат диалог и активни взаимоотношения (срещи, 

разяснителни кампании и др.) с родители, институции, органи и 
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организации на основата на взаимното уважение и 

взискателността. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност, екип от 

учители. 

 

1.15.Осигуряване на ресурсен учител, психолог и логопед, чрез 

сътрудничество с държавните и общински структури, 

осигуряващи общата и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност. 

 

1.16. Мотивиране и подпомагане на децата за участие в различни 

общински, национални и международни, програми и друг вид 

мобилности. 

1.17. Създаване на емоционален комфорт у децата, чрез 

внимателно и грижовно отношение и обич, зачитане на тяхното             

лично достойнство, права и интереси и оценяване на всяко тяхно 

постижение. 
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2.Условия и жизнена среда за развитие на децата и 

служителите. 

 

2.1. Осигуряване на здравословна, безопасна и сигурна среда и 

пространство на територията на институцията, както за децата, 

така и за персонала.  

Задължително застраховане, както и грижа за здравето, чрез 

Служба „Трудова медицина”. 

2.2. Осигуряване безопасност и сигурна среда за децата по време 

на пребиваването им на територията на институцията. 

 

 

 

 

 

2.3. Охрана и сигурност на институцията.  

  

 

 

 

2.4.Осигуряване на личната безопасност на всяко от децата при 

 

 

 

2.1. Високо равнище на здравна профилактика и на лична 

хигиена, както и на дейностите по промоция на здраве. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, лекар и медицински сестри. 

 

2.2. Изграждане на екологична култура у децата. Опазване на 

природата и ресурсите ѝ. Чиста околна среда. Целенасочена 

политика на институцията, включително подкрепена чрез 

Еко-ориентирани проекти. 

Срок: постоянен 

Отг.: заместник-директор по учебната дейност, учители. 

 

2.3. Спазване на правилника за здравословни и безопасни условия 

на обучение, възпитание и труд. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор и всички служители. 

 

2.4.Спазване предписанията и препоръките на компетентните 
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движение в и извън сградата на детската  градина. Изработване, 

представяне и съхранение на маршрутна карта за осигуряване на 

БДП. 

 

2.5. Ефективно действащи здравни кабинети. Сутрешен филтър. 

Система от мерки за работа в специфични условия. 

 

 

 

 

 

 

2.6. Развитие на интересите и потребностите у децата за дейности 

свързани с двигателната култура и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

органи. 

Срок: постоянен 

Отг.: лекар, медицински сестри, помощен персонал. 

 

2.5. Системен контрол за безопасността на МТБ в институцията. 

Своевременно отстраняване на повреди, аварии и друг вид 

рискове с цел опазване живота и здравето на децата и персонала. 

Надеждна оценка на степента на риска и целенасочена политика 

по намаляване на факторите за създаването му. 

Срок: постоянен 

Отг.: заместник-директор по учебната дейност, ЗТС/ЗАС. 

 

2.6. Запознаване на децата и родителите с плана за евакуация и 

учебно-тренировъчното му проиграването – минимум два пъти 

годишно. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност. 

 

2.7. Провеждане на ситуациите по теми от План за действия при 

БАК. 

Срок: ежегодно. 
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Отг.: заместник-директор по учебната дейност, учители. 

 

2.8. Спазване предписанията и указанията на РУПБС. 

Срок: постоянен. 

Отг.: директор и всички служители. 

 

2.9. Осигуряване пропускателен режим, чрез Правилник утвърден 

със заповед на директора. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор и всички служители. 

 

2.10. Учителите извеждат децата извън стаите, както и на 

определените за всяка група детски площадки за игра в дворната 

част. Организираното извън територията на институцията 

извеждане се реализира, единствено по силата на действащите 

Вътрешни правила и индивидуални административни актове на 

директора, базирани на нормативната уредба. 

Срок: постоянен  

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност, 

учители. 
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2.11. Организиране и провеждане на тренинги за здравето на 

децата, осъществяване на медицинско обслужване, извършване 

на антропометрични измервания, регистриране здравното 

състояние на децата, организиране и контролиране рационалното 

хранене на децата. 

Срок: постоянен  

Отг.: учители, пом. възпитатели, лекар и медицински сестри. 

 

2.12. Провеждане на спортни празници – веднъж в годината. 

Запознаване с повече спортове под формата на предлагани 

допълнителни дейности по спорт и в рамките на ежегодните 

проекти за предоставяне средства за подпомагане на физическото 

възпитание и спорта в детската градина. ПМС № 46/ 19.03.2020 г. 

за определяне на минимални диференцирани размери на 

паричните средства за физическа активност, физическо 

възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и 

учащи в институции в системата на предучилищното и 

училищното образование и във висшите училища. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност, 

учители. 
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3. Развитие на екипа. 

 

3.1. Повишаване наквалификационната степен. Вътрешни 

правила за осъществяване на квалификационната дейност. 

3.2. Ефективно взаимодействие и синхронизиране работата на 

учителите с психолога и останалите специалисти с подкрепящи и 

подпомагащи функции. 

 

3.3. Учителят – педагогически консултант на семейството. 

 

3.4. Повишаване качеството на възпитателния и на 

образователния процеси. Педагогически инсталации. 

 

 

 

3.5. Подобряване и поддържане постоянен позитивен психичен 

климат в детската градина. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Пълноценно и утилитарно усвояване и разходване на 

средствата за квалификация, заложени в бюджета. 

3.2. Включване в плана за квалификация на теми по избори след 

осъществено проучване на нуждите от квалификация. 

 

 

3.3.Участие на учителите във вътрешни и външни 

квалификационни форми. 

3.4. Използване възможностите за квалификация, предоставяни 

от МОН по различни програми. 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност; 

учители. 

 

3.5. Провеждане на съвместна квалификация, тематични 

родителски срещи, тренинги, консултации и др. съвместно с 

родителите по интересни за респондентите, потребители на 

образователните и възпитателните услуги. 

Срок: постоянен 
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4.МТБ и финансиране. 

Дейностите в детската  градина се финансират чрез делегиран 

бюджет - заплати, капиталови разходи, както и от общинския 

бюджет, касаещ единният разходен стандарт за издръжка на дете; 

Част от приходите на институцията са дарителски инициативи, 

както и собствени  приходи. 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност, 

учители. 

 

3.6. Организиране на нови форми на квалификация след 

проучване индивидуалните професионални интереси на 

педагогическия и непедагогическия персонал. 

3.7. Взаимно партньорство, конформизъм и 

професионално-личностни взаимоотношения, базирани на 

компетентностен подход. 

3.8. Организиране на културна програма и съвместно честване на 

празници с колектива. Тийм-билдинг програми, семинари и 

обучения.  

Срок: постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност, 

учители, помощник-възпитатели. 
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4.1. Създаване на условия  за непрекъснатост на педагогическия 

процес в детската градина. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Организация на интериора и екстериора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Делегиране на права и отговорности на служителите и 

обвързване степента на справяне с тези права и отговорности с 

кариерното развитие и резултатите при оценка постиженията на 

учителите, включително тези от допълнително положения труд 

през учебната година. 

Срок: постоянен  

Отг.: директор 

 

4.2. Непрекъсната комуникация с респондентите, потребители на 

предлаганите от институцията образователни и социални услуги, 

създаване на спокойна атмосфера, благоприятстваща 

навременното преодоляване, а при възможност управление на 

конфликтите. Точно и обективно оценяване качествата и 

постиженията  на хората,работещи в градината. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност. 

 

4.3. Ефикасен и ефективен контрол, прозрачност и публичност 

при управлението. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност. 
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5. Отношения с родителите и местната общественост 

 

5.1. Работа с родителите. 

 

5.2. Взаимодействие на ръководството на институцията с други 

организации, органи и институции. 

5.3. Работа с Обществен съвет, Настоятелство и публично частно 

партньорство. 

 

 

5.1. Привличане на партньори и съмишленици за реализиране 

целите на институцията. 

5.2. Ефективно сътрудничество с родителите.  

 

5.3. Оформяне и постоянно поддържане и обновяване 

микропространството и средата, включително кътовете за игра и 

витринните части на институцията. 

5.4. Ежегодно планиране на ремонтните дейности. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, учители. 

 

5.5. Съвместна работа с Обществения съвет и с Настоятелството 

към институцията. Планиране и осъществяване на дейностите, 

включително регулярните отчети на дейността. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, председател на Обществен съвет, председател на 

Настоятелството. 

5.5. Включване на родителите в дейности на детската градина, 

като пълноправни партньори: 
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Участие в дните за почистване на района на институцията, 

организирани пътувания, отдих и екскурзиите на децата; 

Организиране празненства и инициативи. 

Срок:постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност, 

учители, родители и общественост. 

 

5.6. Ежедневна информация за детето. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност, 

учители. 

5.7. Подкрепа при реализиране и организиранена детски 

театрални постановки и условия за партньорство и гостуване на 

разменни начала. 

Срок: през годината 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност 

5.8. Участие в конкурси, изложби, състезания, надпревари, 

чествания и отбелязване на събития. 

Срок: постоянен 

Отг.: директор, заместник-директор по учебната дейност, учители 

и общественост. 
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V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА. 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С РАЗЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ АНГАЖИМЕНТИ. 

 

№ Дейност Финансиране Срок 

1. Изграждане на свободен и достъпен Wi-Fi, 

както в сградата, така и в прилежащите 

дворни площи на основна сграда и 

филиалите. 

Подобряване на интегирания електронен 

дневник за всяка от групите, внедряване на 

модул: „Учебно съдържание” и други. 

Интерактивни дъски за  използване на 

електронни помагала и учебни ресурси, 

web-базирани приложения и други. 

Общинско финансиране, чрез бюджета на 

институцията 

 Декември 2021 г. 

2. Аспирация на кухня основна сграда.  Делегиран бюджет 

КСС 17,520 лв. с ДДС 

 Декември 2022 г. 

3. Газова инсталация – основна сграда. Общинско финансиране, чрез бюджета на 

институцията. 

КС неостойностена 

 Декември 2022 г. 

4. Библиотека Делегиран бюджет 

 

 Постоянен 
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5. Въвеждане в експлоатация на филиал 

„Другарче“, включително изграждане на нов 

корпус за три групи и физкултурен салон, 

както и обособяване на площадки за всяка от 

групите.   

Общинско финансиране, чрез бюджета на 

институцията 

КСС: 

СМР: 1741550 лв. 

технология: 75, 600 лв. 

обзавеждане: 84, 000 лв. 

с ДДС 

 

 Декеври 2022 г. 

6. Подобряване дизайна и функционалността 

на терасите в основна сграда и 

обезопасяването им, саниране на фасадата и 

изрисуване с лика на патрона. Постигане на 

енергоефективност и допълнително 

добавена стойност за опазване на околната 

среда и намаляване на вредните емисии. 

 Делегиран бюджет   Декември 2021 г. 

7. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия колектив. 

Делегиран бюджет  Ежегодно, по план 

8. Реализация на  Национална програма схема 

„Училищен плод“ и схема „Училищно 

мляко“ в съответствие с Наредбата за 

условията и реда за прилагане на схемите. 

Министерство на земеделието и храните; 

МОН 

 Съгласно договора и ПМС 
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9. Провеждане на традиционен спортен 

празник, участие в районни и общински 

спортни състезания. 

Делегиран бюджет, ПМС № 46/ 19.03.2020 г. 

за определяне на минимални диференцирани 

размери на паричните средства за физическа 

активност, физическо възпитание, спорт и 

спортно-туристическа дейност на деца и 

учащи в институции в системата на 

предучилищното и училищното образование 

и във висшите училища. 

 

 Постоянен, ежегодно. 

10. Обновяване на дворните части и детските 

площадки за игра в основна сграда. 

Общинско финансиране, чрез бюджета на 

институцията . 

КСС: 420,783 лв. с ДДС 

 Декември 2025 г. 

 

 

Стратегията за развитие на Детска градина №17 „Д-р Петър Берон" – град Варна, с яслена група, е авторски труд на 

ръководството и колектива на институцията за периода 2021/ 2025 г., и е  приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 

№............ г., утвърдена със заповед № .................../………….......2021 г. на директора на детската градина и на осн. чл.263, ал.1, т.1, чл.70, 

ал.1 от ЗПУО и чл.31, ал.1, т.6, т.17, чл.44, ал.5 и чл.76 от Наредба № 15, чл.3 от Праввилник за работата на Педагогическия съвет, и е 

съгласувана с Обществен съвет към институцията на осн. 269, ал.1, т.1 от ЗПУО. 

 Настоящият документ е разработен чрез отвореният метод на координация и е подчинен на стратегически и ключови референтни 

документи. Национална стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Република България; Национален план на 

http://www.dg17.eu/


ДГ № 17 „ Д-р Петър Берон“ /с яслена група/ 
гр. Варна бул. “Ген. Колев” № 92; web: www.dg17.eu ; тел: 052/ 301077, 052/ 303514, ЕИК 000080936 
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Република България за готовност за грипна пандемия; Областна стратегия за развитието на област Варна и Стратегия за развитие на 

предучилищното образование в община Варна. Политиките при реализирането на настоящата Стратегия са в унисон при прилагането и 

изпълнението върховенството на Закона в Република България. 

 

К Р А Й 

Н А 

Д О К У М Е Н Т А 

http://www.dg17.eu/

