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ДЕТСКА ГРАДИНА № 198 „Косе Босе“ 
гр.София, район „Връбница“, ж.к. „ Модерно предградие“,ул.“Войводово“ № 4 

Е-mail: dg_kosebose@abv.bg; GSM  0876731518  
 

 

Утвърждавам! 

Директор: 

                  /Р.Панайотова/ 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА 

РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА №198 „КОСЕ БОСЕ” 

ЗА ПЕРИОДА  2018 – 2020 година 
 

 

 

Стратегията определя  актуалните цели и перспективи в развитието на ДГ № 198 

„Косе Босе” за периода 2016 – 2020 година. Тя се основава на принципите на ЗПУО,  

държавните образователни стандарти и други нормативни документи на МОН, които 

имат отношение към предучилищното образование, международни и европейски 

документи, ратифицирани от България, отнасящи се до правата на детето и 

образованието, стратегията на Столична община за развитие на образованието и 

спецификата на детската градина. 

 Стратегията на ДГ №198 „Косе Босе”е комплекс от педагогически идеи, 

управленски и административни действия, чието изпълнение гарантира 

утвърждаването на детската градина като модерна, достъпна и качествена обществена 

институция. Съхранява добрите традиции и достойнства на ДГ № 198, начертава 

бъдещите посоки на действия и резултати, търси потенциални възможности и 

вътрешни ресурси. 

 Стратегията за развитие на ДГ №198 „Косе Босе” и годишния план за действие и 

финансиране – за изпълнение на стратегията, се обсъжда два пъти в годината на 

заседание на Обществения съвет. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

1. Административно-управленска дейност 

 

• Популяризиране на дейността и постиженията на детската градина; 

• Участие в проекти, програми и други дейности за стимулиране творческите 

изяви на децата и педагозите; 

• Нови контакти с държавни, общински, обществени организации, институти и 

други за подобряване на материално-техническата база и образователно-

възпитателния процес; 

• Търсене на допълнителни средства за финансиране и съвременно развитие на 

детската градина. 
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Отговорник: Директор и педагогически екип 

Срок: м. Септември 2020г. 

 

2. Образователно-възпитателна дейност 

• Използване на съвременни методи, форми и подходи за планиране, 

организиране и провеждане на ОП съгласно ДОСПО; 

• Създаване на условия за пълноценна изява на творчеството и умението на 

децата; развиване на таланти; 

• Използване на нетрадиционни, интерактивни методи за индивидуална и групова 

работа с деца. 

 

Отговорник: Директор и педагогически екип 

Срок: м. Септември 2020г. 

 

3 Квалификационна дейност 

 

• Подготовка и квалификация на учителите за непрекъснато надграждане на 

знания, умения и компетентности, отговарящи за потребностите на 

съвременното дете, разширяване и стимулиране на формите за обучение и 

възпитание в дух на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование; придобиване на умения за адекватна и навременна реакция при 

инциденти с деца; въвеждаща квалификация по безопастно движение по 

пътищата за учителите от всяка група; вътрешноинституционалната 

квалификация за запознаване на служителите на детското заведение с етичните 

норми при взаимодействие с деца, с понятията „тормоз“ и „дете в риск“; 

запознаване с принципите, условията и целите на наредбата за приобщаващо 

образование, както и практически насоки за прилагането ѝ. Популяризиране на 

добри иновативни практики; 

• Създаване на библиотечен, мултимедиен фонд, портфолио на учителя. 

 

Отговорник: Директор и педагогически екип 

Срок: м. Септември 2020г. 

 

 

4 Социално-битова и финансова дейност 

 

• Обогатяване и осъвременяване на материалната база: частичен ремонт на 

покрива и възстановяване на дефекти по фасадата на сградата; частичен ремонт 

на отоплителната инсталация, включващ подмяна на тръби и херметично 

затваряне на бункера за пелетите; изграждане на 3 /три/ броя кухненски 

асансьори; частичен ремонт на вентилационната система в кухнята. Обособяване 

на кабинет за обща и допълнителна подкрепа. Закупуване на 20 /двадесет/ броя 

легла, 20 бр. столчета, покривки за всяка група, сенници, покривала за 

пясъчниците, посуда и кухненски уреди, обурудване с пожарогасители, 

оборудване на кът по БДП, създаване на битов кът, детски тематични картини за 

стените, коридорите и стълбищата, закупуване и монтиране на акустични платна 

във физкултурния/музикалния салон, обурудване на всяка група с комплект 

интерактивна дъска и компютър, гардеробчета и шкафове, възстановяване на 

нарушената цялост на оградата на ДГ№ 198.  

• Осигуряване на здравен мониторинг на персонала; 

• Контрол за адекватно разпределение на финансовите средства на детската 

градина. 
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 Отговорник: Директор  

 Срок: м. Септември 2019г. 

 

 

5 Финансово осигуряване изпълнението на стратегията 

 

• Финансиране от държавния и общинския бюджет; 

• Разработване на проекти с външно финансиране; 

• Привличане на партньори и спомоществуватели; 

• Организация и провеждане на благотворителни изяви, с участие на децата и 

педагозите, съвместно с родители, обществени и културни институции. 

 

Отговорник: Директор и педагогически екип 

Срок: м. Септември 2020г. 

  

 

 

ФИНАНСИРАНЕ 
 

 

Финансирането на ДГ № 198 „ Косе Босе”е смесено – от държавата и от 

общината. Заплатите на персонала, издръжката на здравния кабинет и подготвителните 

за училище групи (учебни помагала, храна, ремонт, отопление, материали, услуги) се 

осигуряват от Фонд „Държавни дейност”. 

Издръжката на останалите възрастови групи се осигурява от общината, съгласно 

нормативната уредба. От откриването си ДГ № 198 „Косе Босе” е на делегиран бюджет. 

Заплатите на учителите са обвързани с Национални програми: Диференцирано 

заплащане, кариерно развитие и други. 

Използват се и други алтернативи за финансиране, нормативно установени от 

ЗПУО – за финансиране на участия в проекти, дарения и спонсорство. 

 

Вътрешен потенциал: 

 

• Мотивиране и стимулиране на родителите към спомоществователство и 

допълнително финансиране от съвместни инициативи с родителския алианс; 

• Кандидатстване за участие в различни проекти и прогроми; 

• Реализиране на благотворителни спектали, изложби и популяризиране дейността 

на детската градина. 

 

1.1. Външни фактори 

 

• Семейна общност, родителите на децата, Обществен съвет; 

• Общински структури – Столична община, район „Връбница”; 

• Правителствени и неправителствени организации – МОН, РУО на МОН – София 

град, Начални и средни училища и други; 

• Музеи, галерии и центрове за културно развлекателна дейност. 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА ЗА 

ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА  
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• Създаване на хуманна, позитивна и функционална образователно-възпитателна 

среда в детската градина; 

• Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо здраве и творческо 

развитие на децата; 

• Активно приобщаване към групата и детската градина на деца от уязвими групи 

и деца със специални образователни потребности; 

• Стимулиране квалификацията на учителите за личностно израстване и кариерно 

развитие, използване на нови педагогически методи и добри иновативни 

практики; 

• Разширяване на взаимодействието с родители, социални, общински, обществени 

и културни институции за пълноценно развитие на детската личност. 

 

Настоящият План е приет на Педагогически съвет. 

 

      Директор: 

                                /Р.Панайотова/ 

       

      Секретар на ПС: 

                                                   /Л. Белчинска/ 


