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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

по изпълнение на Стратегията за развитие на детската градина  

за периода 2020–2024 година 

 

 

Одобрил!           Утвърдил ! 

Председател Обществен съвет......................     Директор ДГ № 14 „Дружба“:....................... 

/ Д. Найденова/           / Е. Гаданчева/ 
 

Дейности Срок Отговорник 
Финансиран

е 
Индикатори 

Оперативна цел 1 - Модернизиране на административно-управленската дейност 

1.1. Работещи взаимодействия с образователни 

институции, организации и др. за подпомагане 

на дейности в ДГ. 

Постояне

н 

Директор не се изисква Работещи практики за взаимодействие с 

представители на социалната среда и институциите 

Повишаване доверието при взимането на управленски 

решения с дългосрочен ефект. 

1.2. Разработване на проект за включване в 

национална програма за финансиране 

осигуряването на кадри за личностна подкрепа 

за нуждаещи се деца и за осъвременяване на 

средата. 

2021 - 2022 Директор 

Координатор 

личностно 

развитие 

Не се изисква 
 

Средства от 

стандарт за 

деца СОП и 

 по НП 

Заявление за включване и проектно придложение 

Осигурена подкрепяща среда за деца със специални 

потребности  

Богата дидактична среда в специализирани кабинети 

и детски групи 

mailto:drujba14@abv.bg
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1.3. Повишаване готовността и нагласата на 

ръководния екип за управление в условията на 

кризи. 

2021 – 2022 

 

2023-2024 

Директор 

ГУТ 

Бюджет ДГ Осигуряване на безопасна среда за обучение и труд – 

въвеждане на иновативни технологии за безопасна 

среда; осигуряване на достатъчно количество 

дезифекциращи консумативи. 

Взаимозаменяемост и преструктуриране на 

ортанизацията на дейността в различни условия. 

Оценка на риска в условия на кризи. 

План за превенция на стреса на работно място 

1.4. Завършване на процедурата по 

архивиране на документацията на ДГ. 

2021-2022 

2022-2023 

Директор 

Лице архив 

Не се изисква Спазване на процедурата по архивиране и 

унищожаване на документи с изтекъл срок 

Контрол на документооборота 

1.5. Разработване на оценъчна карта с 

критерии за диференциране резултатите от 

труда на непедагогическия персонал. 

2021 Директор 

Работна група 

Не се изисква Разработени карти за различните категории 

непедагогически персонал  

Оптимално съчетание на контрол и самооценка на 

професионалното изпълнение 

1.6. Усъвършенстване на системата за 

предаване и обмен на информация на вътрешно 

ниво.  

2021-2022 Директор Не се изисква Добра организационна култура.  Екипни 

взаимодействия за изпълнение на стратегическите 

цели 

1.7. Поддържане на електронна страница/ 

профил за популяризиране постиженията на 

деца и учители. 

2021-2024 Екип 

Администратор 

сайт 

Бюджет – 

разходи за 

услуги 

Екипни взаимодействия за изпълнение на 

стратегическите цели 

Делегиране на отговорности  

Оперативна цел 2 - Развите на кадровия потенциал и квалификация на персонала 

 2.1. Качествен подбор – прилагане на ясни 

вътрешни правила при назначаване на 

кадрите. 

2021-2024 Директор  Утвърдени вътрешни правила за осъществяване на 

подбор при назначаване на персонал, за сключване и 

прекратяване на трудови договори. 

2.2. Идентифициране на всеки член от екипа 

и осигуряване на среда за взаимопомощ и 

подкрепа. Обективно отношение към всеки 

един човек, казус или проблем. 

2021-2024 Координатор 

квалификационна 

дейност 

Консултативен 

съвет 

Не се изисква Реализирана политика на сътрудничество със 

заинтересованите лица при вземане на управленски 

решения. Утвърдени процедури по разделянето на 

отговорностите при вземане на решение, 

осъществяване на контрол и изпълнение и по 

разрешение, одобрение, оторизация и разделяне на 

отговорностите. Създадени условия за подкрепа на 

млади учители чрез наставничество или менторство.  
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2.3. Осигуряване условия за участие в 

квалификационни форми и обучителни 

програми за повишаване на педагогическите 

компетентности на 4 учители с малък опит.  

2020-2024 Директор 

Координатор 

квалификационна 

дейност 

Бюджет 

квалификация 

Прилагане изискванията на Наредбата за статута и 

професионално развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти. Осигурена 

подкрепа за младите и новоназначени педагогически 

кадри.Професионално израстване на педагогическите 

кадри  

2.4. Мотивиране на 5 педагогически 

специалисти за придобиване на по-висока 

професионално-квалификационна степен. 

2020-2023 Директор Не се изисква  

и/или 

средстава от 

НП  

Придобита по-висока ПКС. Прилагане на 

получената квалификацията за стимулиране 

напредък у децата и подобряване на образователните 

им постижения. 

2.5. Публично представяне на постижения и 

професионални успехи чрез регулярно 

организирани изяви - обмяна на добър опит и 

работещи практики 

2020-2024 Директор 

Координатор 

квалификационна 

дейност 

Не се изисква Работещ механизъм за популяризиране на 

педагогически опит. 

Мултиплициране и практическо приложение на 

добрия педагогически опит чрез обмен на добри    

практики. 

2.6. Актуализиране на вътрешните правила за 

организиране и участие в квалификационни 

дейности. 

2020-2024 Директор 

Педагогически 

съвет 

Не се изисква Реализиране на квалификационна дейност чрез 

ежегодно проучване на нагласите и потребностите от 

квалификация, изработване на план и провеждане на 

ефективни обучения. 

2.7. Мултиплициране и осъществяване на 

обратна връзка след всяка реализирана 

квалификация. 

2020-2022 

2023-2024 

Директор 

Координатор 

квалификационна 

дейност 

Не се изисква Реализирани различни форми на изява за 

мултиплициране на опит, вкл. споделяне на добри 

практики и взаимни посещения на педагогически 

ситуации на учителите. Усъвършенстване 

професионалното равнище на учителите. 

Подобряване качеството на ВОП.  

2.8. Контрол и оценка на резултатите от 

реализираните квалификацинни форми. 

2020-2022 

2023-2024 

Директор 

 

Не се изисква Прилагане на мениджърски умения за оценка 

ефективността на квалификационните форми 

2.9. Подобряване дигиталните компетен-

тности на учителите за използване на 

електронно образователно съдържание, 

платформи и др. / в технологичен аспект/ 

2020-2022 

2023-2024 

Директор Бюджет за 

квалификация 

Професионално израстване на учителите. 

Обогатяване практиката с иновативни подходи и 

методи на работа. Подобряване качеството на ВОП. 

 2.10. Усвояване на ключови дигитални 

компетентности на учителите, свързана с 

онлайн общуване в платформи, електронен 

2020 – 2022 

2023 - 2024 

Координатор 

квалификационна 

дейност 

Бюджет за 

квалификация 

Готовност от страна на учителите да 

усъвършенстват своите умения в името надецата. 

Въвеждане на дигитализация в обучението и 
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дневник и др. Учители по групи информираност на родители. 

 2.11.Утвърждаване/търсене на по-ефек-тивни 

мотивационни инструменти за стиму-лиране 

на кадрите – кариерно развитие, 

диференцирано заплащане, атестиране, наг-

ради, подобряване условията на труд, други. 

2020 – 2022 

2023 - 2024 

Директор 

Помощни органи 

на управление 

Бюджет 

за оценка на 

труда 

Допълнително трудово възнаграждение за добре 

свършена работа. Повишаване качество на 

педагогическия труд. 

 

 

 
Оперативна цел 3 - Високо качество на педагогическото взаимодействие в детската градина 

 3.1. Усъвършенстване процесите на 

планиране, организиране и провеждане на 

съдържателен педагогически процес в 

съответствие със съвременните държавни 

стандарти.   

2020-2022 

2023-2024 

Директор 

Консултативен 

съвет 

Бюджет 

квалификации 

при 

необходимост 

Планиране и реализация на дейности, мотивиращи 

деца за усвояване на допълнителни знания и умения 

Изградена ясна и методически обоснована структура 

на педагогическата ситуация с открояващи се 

структурни елементи, предпочитани и очаквани от 

децата.  

Балансирани отделни структурни елементи в 

педагогическата ситуация с осъвременено и актуално 

учебно съдържание 

Осъществяване на интегрирано образование, 

благоприятстващо детското здраве - физическа 

активност, развитие на двигателни компетентности, 

качества и потребности.  

3.2. Повишаване качеството на 

педагогическото взаимодействие чрез 

прилагане на съвременни технологии и 

активни форми и подходи – интерактивни 

методи, автодидактични игри, образователен 

софтуер, програмируеми играчки и др. 

2020-2022 

2023-2024 

Директор 

Учителски екипи 

Бюджет за 

дидактични 

ресурси 

Повишаване качеството и ефективността на 

образователния процес, нивото на подготовка и 

развитие на децата, стимулиране на творческите 

заложби и потенциала на всяко дете.  

Създаване на база с разработени от учителите 

електронни образователни продукти  

3.3. Повишаване на компетентностите за 

работа с дигитални технологии в електронна 

среда. 

2020-2022 

2023-2024 

Директор 

Координатор 

квалификационна 

дейност 

Бюджет 

квалификации 

при 

необходимост 

Адаптирани тематични разпределения за различните 

групи и спрямо равнището на подготовка и 

различните потребности на децата. Използване на 

диференциран и индивидуален подход към нуждаещи 
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3.4. Насърчаване на учителите към използване 

на съвременни техники и творчески подход в 

работата с децата. 

2020-2022 

2023-2024 

Директор 

Консултативен 

съвет 

 се от подкрепа деца. 

Участие на учителите в квалификации във връзка с 

ефективното използване на ИКТ  

3.5. Възстановяване на допълнителните 

образователни дейности /школи/ за усвояване 

и развиване  на специфични умения у децата 

2021-2024 Директор 

Община Варна 

Не се изисква Участие в групови и индивидуални изяви на децата, на 

техните способности и таланти. 

Резултати от участието на децата в състезания, 

олимпиади, конкурси и др 

 3.6. Системно организиране на развлекателни 

дейности – рожден ден, спорт, туризъм, 

развлечения, състезания и др. 

Постоянен  Директор 

Учители групи 

Бюджет – 

издръжка деца 

Повишаване на детската жизненост, емоционално 

благополучие и удовлетвореност.  

Формиране на положително отношение към 

здравословния и активен начин на живот. 

Приобщаване на децата и семействата към 

общочовешките и национални ценности, 

 3.7. Активно използване на техники за сваляне 

на напрежението и стреса у децата, 

инструменти на позитивното възпитание и 

ефективната дисциплина 

Постоянен  Директор 

Психолог 

Не се изисква Изградени взаимоотношения на партньорство между 

учителите и децата 

Установена от учителя позитивна атмосфера в 

групата  

Реализиране на превантивни дейности, 

консултиране, педагогическа и психологическа 

подкрепа за преодоляване на агресията в ДГ. 

Създаване на подкрепяща среда за деца, склонни към 

насилие и агресия 

Екипна работа между учителите и другите 

педагогически специалисти за ранно откриване на деца 

с асоциално поведение и предприемане на съответните 

мерки за работа е тях и 

 3.8. Обогатяване системата на диагностика 

като задължителна практика.  

Постоянен  Учители групи Не се изисква Относителен дял (в %) на децата, успешно 

положили входно-изходно ниво от всяка група, 

спрямо общия брой деца 

Използване на разнообразни форми за проверка и 

оценка на децата; ритмичност на оценяването. 

Изградени умения у децата за самооценяване. 

Информиране на родителите за критериите за 

оценка, напредъка и развитието на децата им 
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 3.9. Разработване на стимули за повишаване 

мотивацията на педагогическите кадри за 

професионално усъвършенстване и активност 

при прилагането на иновативни практики. 

2021-2022 

2023-2024 

Комисия за 

оценка 

педагогическия 

труд 

Бюджет ДГ Утвърдени критерии за оценяване резултатите от 

труда на педагогическите специалисти съгласно 

стандарта за финансиране. 

Актуализирани вътрешни правила за работната 

заплата спрямо стандарта за финансиране.Въведени 

критерии за поощряване на служителите с морални и 

материални награди за високо качество на труда. 

 3.10. Поощряване на позитивното общуване 

между децата и стимулиране на познавателна 

активност. 

2021-2022 

2023-2024 

Учители в група Не се изисква Включване на учителите в управлението на 

промените в ДГ Умения за работа в екип в групата. 

Разширяване работата на професионалната 

учебна общност. 

Изграждане на комисии и работни екипи за 

включване на учителите в управлението на 

промените в ДГ 

 3.11 Повишаване на положителната 

емоционалност на децата за сметка на 

напрежението след изолация и в условията на 

извънредна обстановка от Ковид- 19. 

2021-2022 Учители в група Не се изисква 

 3.12. Изготвяне на празнична годишна 

програма за честване рождения ден на ДГ. 

2024  Художествен 

съвет  

Бюджет Ритуализация на живота в ДГ. Запазване на 

традициите. Участие в групови и индивидуални изяви 

на децата, на техните способности и таланти. 

 Оперативна цел 4 - Усъвършенстване и обогатяване на материалната база 

 4.1. Осигуряване на ресурс за разширяване 

на дигиталното оборудване и модернизация на 

образователната среда. 

2021 

2023-2024 

Директор Бюджет 

Национални 

програми 

Осигурени лаптопи за всяка група. 

Реновиране и модернизирана образователната среда. 

4.2. Обновяване на дворното пространство с 

нови съоражения и настилки, съответстващи 

на европейски изисквания за безопасност – 

реализация на проект за детски площадки 

 Директор Допълнителен 

ресурс 

Безопасна среда за игра на открито - обновено дворно 

пространство с нови съоражения чрез реализиране на 

проект за реконструкция на детски площадки 

4.3. Реновиране на битови помещения в 

приземни етажи и санитарно помещение в 

административен блок. 

2023-2024 Директор Бюджет Подобряване на условията на труд. Реновирани 

санитарни помещения. Освежен интериор. 

Извършване на периодични проверки от ГУТ за 

условията по безопасност и здраве на обучение 

и труд за предотвратяване на рискове 

4.4. Ремонт в складово помещение 2023-2024 Директор  Бюджет Реновиране на средата в складовото помещение. 

Създаване на условия за съхранение на реквизити, 

материални ценности водещи се на отчет и др. 
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4.5. Обогатяване образователната среда в 

билковата градинка.  

2022-2023 Директор 

Еко комисия 

Бюджет Подобрена образователна среда – уча и действам, уча 

и преживявам, уча сред природата. 

Провеждане на еко занимания на открито. 

Реализиране на дейности за екологичното възпитание 

на децата 

4.6. Обособяване на нов кът за еко занимания 

на открито – Зеленчукова био градинка. 

2021-2022 Директор 

Еко комисия 

Бюджет 

4.7. Обогатяване на материално-дидактичната 

база – интериор, игри и дидактични материали, 

др. 

2020-2021 

2022-2024 

Директор 

ЗАС 

Бюджет  

 

Освежен интериор. Нови и развиващи дидактични 

ресурси, стимулиращи детската познавателна 

активност и творчество.  

4.8. Обогатяване на еко кабинета с ателие за 

наука и творчество. 

2022-2024 Директор 

Еко комисия 

Бюджет Създаване условия за STEM обучение. Повишаване 

качеството и ефективността на образователния 

процес, 

4.9. Участие на служителите от ДГ със 

собствен труд. 

2020-2024 ЗАС Не се изисква Реализирании дейности за подобряване интериора и 

екстериора в групите 

4.10. Кандидатстване по национални 

програми и проекти за осигуряване на средства 

за материална среда 

2020-2022 

2023-2024 

Директор 

Работна група 

Не се изисква Участие в национални програми и проекти. 

4.11. Включване на родители с труд в 

различни дейности, свързани с обогатяване на 

средата в ДГ. 

2020-2024 Учители групи Не се изисква Реализирана политика на сътрудничество със 

заинтересованите лица при вземане на управленски 

решения, свързани с развитието на ДГ. 

4.12. Търсене на допълнителни средства за 

финансиране на дейности.  

2020-2024 Директор 

Консултативен 

съвет 

Не се изисква Прилагане на мениджърски умения за осигуряване на 

допълнителни ресурси за подобряване МТБ и 

условия за личностно развитие на децата. 

 Оперативна цел 5 - Осигуряване на широка подкрепа от родителската общност  

 5.1. Участие на родители в Настоятелство на 

ДГ и Обществен съвет за подкрепа и 

сътрудничество при реализиране на 

дейностите в ДГ. 

2021-2022 

2023-2024 

Директор 

Клуб Родител 

Не се изисква Функциониращо Училищно настоятелство в ДГ 

Дейност на Обществения съвет Сътрудничество при 

разработване на концепции, вътрешнонормативни 

документи, предложения, мнения, становища 

 5.2. Създаване на ползотворни връзки с 

обществени организации и институции. 

2020-2024 Директор Не се изисква Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и 

структурите на полицията. Взаимодействие с 

местната общественост 

Удовлетвореност на партньори по конкретни 

въпроси-проучвания чрез анкети, интервюта и др. 
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 5.3. Организиране на дейности за мотивиране 

на родителите за включване в прекия 

образователен процес с децата – в присъствена 

форма и в електронна среда. 

2020-2024 Учители групи 

Директор 

Не се изисква План за сътрудничество и взаимодействие с 

родителите. Организиране и включване в Classroom. 

Осигурен достъп на родителите до учебната 

документация.  

Участие на родителите в организираните от ДГ 

дейности. Организиране и участие в Дни на 

отворени врати. 

Удовлетвореност на родителите по конкретни 

въпроси - проучвания чрез анкети, интервюта и др. 

Средна посещаемост на родители на родителска 

среща 

 5.4. Създаване на нов тип отношения на 

сътрудничество с родителите. 

2020-2024 Учители групи 

Директор 

Не се изисква 

 5.5. Повишаване на компетентностите за по-

ефективна комуникация чрез технологиите.  

2020-2024 Учители групи 

Директор 

Не се изисква Разширяване работата на професионалната учебна 

общност. Детска градина в облака 

Изграждане на комисии и работни екипи за 

включване на учителите в управлението на 

промените в ДГ 

 5.6. Актуализиране и поддържане на 

електронната страница на ДГ. 

2020-2024 Администратор 

сайт 

Комисии  

Директор 

Бюджет  Работещ сайт, предлагащ актуална информация, 

консултации, галерия и др. полезна информация. 

Популяризиране на дейностите в ДГ и поддържане 

интереса на обществото 

 5.7. Максимално удоволетворяване на 

потребностите и желанията на родителите. 

2020-2024 Директор 

Комисия 

качество 

Не се изисква Повишаване доверието при взимането на управленски 

решения с дългосрочен ефект. Утвърждаване 

положителния облик на ДГ в общността и чувството 

за принадлежност към нея от всеки възпитаник. 

 
Оперативна цел 6  - Финансово осигуряване изпълнението на стратегията: 

 6.1. Ефективно, целесъобразно и прозрачно 

разпределение и разходване на средствата от 

държавния и общинския бюджет. 

2020-2024 Директор 

Главен 

счетоводител 

Не се изисква Ежегодно разработване на бюджета съобразно 

действащата нормативна уредба. 

Осигурена прозрачност и публично отчитане на 

средствата от бюджета и извън бюджетните 

приходи.  

Изградена вътрешна система за движение на 

информацията и документите в образователната 

институция. 
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 6.2. Управляване и отчитане на делегирания 

бюджет по приоритети, съгласуване с общото  

събрание и Обществения съвет на ДГ. 

2020-2024 Директор 

Главен 

счетоводител 

Не се изисква Действащ Обществен съвет – протоколи 

Общо събрание – информираност относно 

изпълнение на бюджет; приоритети и възможности; 

 6.3. Работещо партньорство и добра 

координация с общинската администрация  

2020-2024 Директор 

Главен 

счетоводител 

Не се изисква Взаимодействие с институциите в системата на 

образованието, териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите за местното 

управление 

 6.4. Актуализиране на вътрешните правила 

от действащата система по финансово 

управление и контрол. Контрол за правилно 

разпределение и разходване на публични 

финансови средства. 

2020-2024 Директор 

Главен 

счетоводител 

Не се изисква Прилагане на Системите за финансово управление и 

контрол в ДГ. Разработени и актуализирани 

вътрешни правила и процедури. 

Риск регистър и План за намаляване на рискове 

Система на двоен подпис и предварителен контрол 

за поемане и извършване на разходи. 

 6.5. Включване и разработване на проекти с 

външно финансиране, програми, структурни 

фондове, оперативни програми и др. като 

допълнителелен източник на финансиране. 

2020-2024 Директор 

Екип проекти 

Не се изисква Работни групи за разработване на проекти с външно 

финансиране. Делегиране на правомощия. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


