
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ- І част: 

2020/2021 и 2021/2022 учебни години 

№ Дейност финансиране Срок    2020/2021 2021/2022 

 Дейности за подобряване на 

материалната база в  ДГ 

   

1.  Конструктивно укрепване на сградата на 

ДГ № 57 

СО  2021 г.  - 

2.  

 

Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на 

образователния процес – учебен план и 

програми, Етичен кодекс и други 

касаещи институцията документи 

Делегиран бюджет 15.09. 2020 г. ;   

текущ при промяна на 

нормативната уредба 

15.09.2021 г. 

3.  Обновяване на материалната база-ново 

обзавеждане 2 групи. 

Делегиран бюджет  май 

2021 г. 

Май 

2022 г. 

 

4.  Закупуване на съоръжения за игра на 

двора- морски шах, пъзели и др. 

Делегиран бюджет Май 2021 г. Май 2022 г. 

5.  Закупуване на смарт-телевизори за 

обезпечаване на процеса с ИКТ 

Делегиран бюджет   2021 г. 2022 г. 

6.  Изграждане на безжична мрежа за 

интернет в цялата ДГ с достъп до всички 

групи 

Делегиран бюджет септември 2020 г. - 

7.  Цялостен ремонт на гр. „Лъвчета“- смяна 

на подовата настилка, латекс.  

Делегиран бюджет май 2021 г. - 

8.  Изграждане на видео домофона система Делегиран бюджет Септември 2020 г. - 

9.  Аварийни ремонти Делегиран бюджет При нужда При нужда 

 Дейности,  свързани с 

квалификацията на персонала 

финансиране Срок 2020/2021 2021/2022 



1.  Обучение на педагогическия персонал- 

16 часа обучение с 1 кредит от 

лицензиран обучител 

Делегиран бюджет Ноември 

2020 г. 

Ноември 2021 г. 

2.  Обучение на педагогическия персонал - 

16 часа обучение с 1 кредит от 

лицензиран обучител 

Делегиран бюджет Февруари 2021 г. март 2022 г. 

3.  Изграждане на площадка по БДП Делегиран бюджет  Април- юни 2022 г. 

4.  Оборудване за площадката по БДП Делегиран бюджет Април- май 2021 г. Април-май 2022 г. 

5.  Организиране и участие във вътрешно-

училищни, квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет уточнен в План за 

квалификацията на ДГ 

уточнен в План за 

квалификацията на ДГ 

6.  Квалификационни форми на 

педагогическия състав, избрани от ПС 

Делегиран бюджет Ноември 2020г. Април  2021 г. 

7.  Дейности за работа с родителите - Октомври-Декември 2020 г. 

Март –Април 2021 г. 

Октомври -Декември 2021 г. 

Март –Април 2022 г. 

 Дейности,  свързани с процеса на 

обучение и възпитание на децата 

финансиране срок  

1.  Провеждане на Спортен празник на 

децата от ДГ  

Делегиран бюджет- 

ПМС № 129  

октомври 

2020 г. 

октомври 

2021 г. 

2.  Провеждане на празници и дни на 

отворени врати в ДГ – за всички групи 

- Уточнени в Годишен 

комплексен план на ДГ 

Уточнени в Годишен 

комплексен план на ДГ 

3.  Продължаване на работата по програми 

„Училищен плод“ и програма 

„Училищно мляко“ 

Министерство на 

земеделието  

Октомври 2020- март 2021 г. Октомври 2021- март 2022 г. 

4.  Доразвиване на традициите за съвместни 

тематични изяви на децата с участие на 

район Люлин  

- май 2021 година - май 2022 година 



5.  Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителен  Коледен 

базар 

Дарения  Декември 2020 г. - Декември 2021 година 

6.  Участие в районни и общински изяви. Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

през всяка учебна година през всяка учебна година 

7.  Провеждане на открити уроци, турнири, 

състезания, изложби от ДПУ в ДГ 

ДПУ Април, Май 2021 г. Април, Май 2022 г. 

8.  Участие в ежегодния парад по случай 

Деня на район Люлин 

Р-н Люлин Май 2021 г. Май 2022 г. 

9.  Разработване и реализиране на Проекти  Делегиран бюджет; 

СО, др. 

Февруари 2021 г. Февруари 2022 г. 

 Планът е отворена система. При възникване на нови обстоятелства, инициативи или други дейности той ще бъде своевременно 

допълван. 

 

Етапи на осъществяване на финансовите цели: 

І. През 2021 г. да започне конструктивното укрепване на сградата с цел намаляване на въздействието на пропадане и последващите 

неприятни последици- отговорността за мерките по това укрепване са изцяло на СО като собственици на ДГ и единствен възможен 

източник на такова финансиране. 

   От страна на ръководството на ДГ и Обществения съвет към нея  може да се предприемат мерки в това отношение като се сигнализира 

до Кмета на р-н Люлин и ДО на СО за съществуващите проблеми. 

   Стратегията за развитие на ДГ № 57 „Хосе Марти“ е обсъждана на Общо събрание №1/ 14.09.2020 г. и приета на заседание на 

педагогическия съвет на 23.09.2020 г.- Протокол № 1. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ- ІІ част: 

2022/2023 и 2023/2024 учебни години 

№ Дейност финансиране Срок    2022/2023 2023/2024 

 Дейности за подобряване на 

материалната база в  ДГ 

   

1.  Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на 

образователния процес – учебен план и 

програми, Етичен кодекс и други 

касаещи институцията документи 

Делегиран бюджет 15.09. 2022 ;   

текущ при промяна на 

нормативната уредба 

15.09.2023 г. 

2.  Подмяна на подовата настилка във 

музикалния салон 

Делегиран бюджет Септември 2022 г. - 

3.  Обновяване на материална база-ново 

обзавеждане за 3 групи  

Делегиран бюджет  май  

2023 г. – 2 групи 

май  

2024 г.- 1 група 

4.  Закупуване на смарт-телевизори за 

обезпечаване на процеса с ИКТ 

Делегиран бюджет   2022 г. 2024 г. 

5.  Освежителни ремонти в групи- латекс Делегиран бюджет Септември 2022 г. Септември 2023 г. 

6.  Аварийни ремонти Делегиран бюджет При нужда При нужда 

 Дейности,  свързани с 

квалификацията на персонала 

финансиране Срок 2022/2023 2023/2024 

1.  Обучение на педагогическия персонал 16 

часа обучение с 1 кредит от лицензиран 

обучител 

Делегиран бюджет Ноември  

2022 г. 

- Ноември  

2023 г. 

2.  Обучение на педагогическия персонал - 

16 часа обучение с 1 кредит от 

лицензиран обучител 

Делегиран бюджет Април 

2023 г. 

- Април 

2024 г. 

3.  Организиране и участие във вътрешно-

училищни, квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет уточнен в План за 

квалификацията на ДГ 

уточнен в План за 

квалификацията на ДГ 



4.  Организиране и участие във вътрешно-

училищни, квалификационни форми на 

непедагогическия състав. 

Делегиран бюджет уточнен в План за 

квалификацията на ДГ 

уточнен в План за 

квалификацията на ДГ 

 Дейности,  свързани с процеса на 

обучение и възпитание на децата 

финансиране срок  

1.  Провеждане на Спортен празник на 

децата от ДГ  

Делегиран бюджет- 

ПМС № 129  

Април-май 2023 г. Април- май 2024 г. 

2.  Провеждане на празници и дни на 

отворени врати в ДГ – за всички групи 

- Уточнени в Годишен 

комплексен план на ДГ- 

ноември 2022 г.- април- 

2023 г. 

Уточнени в Годишен 

комплексен план на ДГ 

ноември 2023 г.- април- 

2024 г. 

3.  Продължаване на работата по програми 

„Училищен плод“ и програма 

„Училищно мляко“ 

Министерство на 

земеделието  

Октомври 2022- март 2023 Октомври 2023- май 2024 

4.  Доразвиване на традициите за съвместни 

тематични изяви на децата с участие на 

район Люлин  

- Ноември 2022 година - Ноември 2023 година 

5.  Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителен  Коледен 

базар 

Дарения  Декември 2022 г. - Декември 2023 г. 

6.  Участие в районни и общински изяви. Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

през всяка учебна година през всяка учебна година 

7.  Провеждане на открити уроци, турнири, 

състезания, изложби от ДПУ в ДГ 

ДПУ Април, Май 2023 г. Април, Май 2024 г. 

8.  Участие в ежегодния парад по случай 

Деня на район Люлин 

Р-н Люлин Май 2023 г. Май 2024 г. 

9.  Разработване и реализиране на Проекти  Делегиран бюджет; 

СО, др. 

Февруари 2022 г. Февруари 2023 г. 

 Планът не е окончателно изготвен. При възникване на нови обстоятелства, инициативи или други дейности той ще бъде 

своевременно допълван. 



 

 

 
 


