
 

 

Приложение №2 

УТВЪРДИЛ, 

 

Таня Христова 

Директор на ДГ”Звънче” гр.Козлодуй 
 

Планът за реализация на Стратегията за развитие на Детска градина“Звънче“ (2020-2024) е съгласуван с целите на Стратегията на 

Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот 

за периода 2014 - 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование и конкретно с Държавните образователни стандарти 

по чл.22 от Закона за предучилищното и училищното образование 

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

на детска градина „Звънче“, гр. Козлодуй 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

№ Дейност Финансиране срок индикатори 

1. Квалификация на ръководния персонал по 

проблемите, свързани с образователната реформа и 

адаптирането на образователните политики към 

новите образователни цели, ЗПУО, програмна 

ДГ/община всяка учебна година Брой квалификации по ЗПУО и 

програмна система   

ДЕТСКА  ГРАДИНА   ”ЗВЪНЧЕ”   

гр.Козлодуй, ЖК-3 юг, тел. и факс:0973/80069, 

 e-mail: odz_zvanche88@abv.bg  

mailto:odz_zvanche88@abv.bg


 

система. 

2. Изработване и утвърждаване на цялата концепция 

за провеждане на образователния процес-

стратегия/ актуализиране на стратегията/, 

програмна система  

Изработване и утвърждаване на  всички планове и 

правилници в ДГ, механизми и програми  

Етичен кодекс за работа с деца 

Не е необходимо 

финансиране 

всяка учебна година Брой актуализирани вътрешни 

правилници, планове, 

механизми, стратегии, 

програми, кодекси. 

3. Участие в квалификационни форми - планиране, 

реализиране и документиране на 

квалификационната дейност за педагогическите и 

непедагогическите специалисти 

ДГ Всяка учебна година Брой участия на всеки 

педагогически и 

непедагогически специалист  

във външни и вътрешни 

квалификационни форми 

4. Поддържане на уеб-сайт на детската градина ДГ Всяка учебна година брой 

5. Обновяване интериора на фоайета и коридори ДГ 2022/2023 г. Брой закупени мебели и 

материали 

6. Ремонт на В и К инсталация на цялата детска 

градина 

Община 2022/2023 г. Качество на извършен ремонт, 

брой приемателно – 

предавателни протоколи 

7. Изграждане на интерактивна площадка по БДП в 

двора на ДГ 

Проект/Община  2022/2023 г. Брой на уредите на 

площадката, безопасност за 

децата, големина на 

площадката и опазване 



 

8. Възстановяване целостта на оградата на ДГ и 

подсилване здравината и. 

Подмяна на стари железни уреди на двора с 

модерни пластмасови и дървени – всяка година по 

една група. 

 

ДГ/община 2022/2023 г. Качество на извършения 

ремонт 

Брой нови уреди 

9. Подмяна на подовото покритие в занималните, 

гардеробните и сервизните помещения в групите 

Община/проект 2022/2023 г. Брой обновени помещения 

10. Поставяне на комарници във всички използвани 

помещения на ДГ. 

 

Община/проект 

ДГ 

2022/2023 Брой поставени комарници 

 

11. Разработване, спечелване и реализиране на 

национални и европейски проекти 

Фондове на 

ЕС,община 

2022/2023 г. Брой разработени, брой 

спечелени проекти 

12. Продължаване работата по програма“Училищен 

плод“ и „Училищно мляко“ 

МОН и 

Министерството 

на земеделието 

2022/2023 г. Брой обхванати деца 

13. Провеждане на традиционен спортен празник По проект-ПМС 

№129 

Всяка учебна година Брой проведени спортни 

празници 

14. Доразвиване на традициите за съвместни 

тематични изяви с читалище и общината 

Смесено 

финансиране 

Всяка учебна година Брой изяви и участия 

15. Продължаване на традицията за провеждане на 

благотворителни Коледни и Великденски базари 

Дарения от 

родители и 

персонал на ДГ 

Всяка учебна година Брой базари, рационално 

използване на събраните 

средства 



 

16. Подмяна на офис оборудване за директорски 

кабинет, учителска стая, стая на касиер – 

домакина, методичен кабинет. 

ДГ 2022/2023 г. Брой обновени офиси 

17. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане 
на средствата от бюджета и извън бюджетните 
приходи. 

Не е 
необходимо 

2022/2023 Брой публикувани на сайта 
на градината: 
 - Бюджет, 
-Отчети по тримесечия, 
полугодия и календарна 
година; 
Брой процедура за възлагане 
на свободно договаряне за 
доставка на хранителни 
продукти 

 


