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 Равен достъп, качествено образование, отсъствие на дискриминация; 

 Усвояване на чужди езици, използване на информационни технологии за работа и 

комуникации; 

 Навлизане на информационните и комуникационните технологии в образователните 

институции. 

        Без да пренебрегва своите интереси и потребности, всяка държава трябва да приведе 

училищното си законодателство в унисон с европейските и международните изисквания в областта 

на образованието. Образователните програми и системи отразяват духовността, историческите 

традиции и културните достижения на всеки отделен народ. В областта на образованието не може да 

има всепризнати  „модели”  и  „стандарти”. Възприети са няколко основни принципа на 

образованието в Европейския съюз, които следва да се прилагат от страните-членки на ЕС: 

 качество на обучението; 

 достъп до образование за всички и особено за групите застрашени от социална 

изолация; 

 обучение през целия живот. 

         През 21 век задача на образованието е да подпомага всеки от детската му възраст през целия 

живот в желанието му да се сдобие с по-широки знания за света, за другите и за самия себе си.  

1. Европейско и международно законодателство 

         Лисабонската стратегия 

 Европейският съвет приема в Лисабон през март 2000 г. Стратегия за развитие на 

Европейския съюз, която очертава нова роля в света за разширения Европейски съюз през 21 

век.  

 ЕС има нова стратегическата цел, за да подобри качеството на живота на своите граждани и 

околната среда: «Европейският съюз трябва да се превърне в най-конкурентноспособната и 

динамична икономика на знанието във света, способна на устойчив икономически растеж, с 

повече и по-добри работни места и по-добра социална интеграция».  

 Лисабонската стратегия конкретизира тази цел като подобряване на качеството и 

ефективността на образованието, осигуряване на всеобщ достъп и отваряне на 

образователните системи към света. 

  Лисабонската стратегия и образователната сфера Стратегия  „Европа на 

знанието” (Барселона 2002) 

  През 2002 г. , на сесията си в Барселона Европейският съвет конкретизира Лисабонската 

стратегия по отношение на образованието и обучението и определя  „стратегически цели в 

областта на образованието и обучението”  

Цел 1   Повишаването на качеството и ефективността на системите за  

образование и обучение 

 Подобряване на обучението на учители и преподаватели 

 Развитие на умения нужни на информационното общество 



 Осигуряване на достъп до информационни и комуникационни технологии за 

всички 

 Увеличаване на човешкия ресурс зает с областта на научно-техническите 

изследвания 

 Мексимално добро използване на наличните ресурси  

 

                     Цел 2     Улесняване на достъпа на всички до образование и обучение 

 Създаване на отворена среда за образование и обучение 

 Повишаване на привлекателността  на обучението 

 Подкрепа за активното гражданство, равните възможности и социалната 

интеграция 

 

                      Цел 3   Отваряне на системите за образование и обучение към заобикалящият ги 

свят 

 Укрепване на връзките между системите за образование и обучение и 

научноизследователските общности 

 Развитие на духа на предприемачество 

 Подобряване на чуждо езиковото обучение 

 Повишаване на мобилността и обмена 

 Укрепване на сътрудничеството на европейско ниво 

 
        Обща връзка между трите стратегически цели представлява ученето през целия живот, и по-

специално – осигуряването на такива възможности, които да позволят на всеки европейски гражданин 

да учи където, когато и в каквато форма пожелае.  

 

  ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

      

Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 година за 

създаване на Инструмент за техническа подкрепа. 

 Европейската комисия откри стратегията „Европа 2020“ за излизане от кризата и за подготвяне на 

икономиката на ЕС за следващото десетилетие. Комисията посочва три ключови двигатели за растеж, 

които да бъдат въведени в действие посредством конкретни действия на равнище на ЕС и на 

национално равнище: интелигентен растеж (насърчаване на познанията, иновациите, образованието 

и цифровото общество), устойчив растеж (по-ефикасно използване на ресурсите при 

производството, като същевременно увеличим конкурентоспособността) и приобщаващ растеж 

(нарастване на участието в пазара на труда, придобиване на умения и борба с бедността). 

 Образованието и обучението са от съществена важност за развитието и растежа на 

европейската икономика. Именно затова инвестирането в човешкия капитал и модернизирането на 

образовалните системи в Европа е ключов момент от постигането на целите, заложени в стратегията 

"Европа 2020". 

 Европейската комисия предлага пет измерими цели на ЕС за 2020 г., чрез които процесът ще 

се управлява и които ще се превърнат в национални цели:  

 За трудовата заетост 

 За научните изследвания и иновациите 

 За изменението на климата и енергетиката 

 За образованието 

 За борбата срещу бедността. 

 Европейската комисия обедини своите образователни и обучителни инициативи в 

програмата „Учене през целия живот“ (www.ec.europa.eu/llp). Тази програма дава възможност на 

хора в различни етапи от своя житейски път да получат стимулиращи възможности за обучение в 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.057.01.0001.01.BUL&toc=OJ:L:2021:057:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.057.01.0001.01.BUL&toc=OJ:L:2021:057:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.057.01.0001.01.BUL&toc=OJ:L:2021:057:FULL


цяла Европа. Програма Учене през целия живот е наследник на  програмите Сократ, Леонардо да 

Винчи и Е-Обучение. Тяхното обединяване позволява по-добро съгласуване между различните сфери 

на действие, както и по-тясно свързани, по-рационализирани и по-ефективни методи на действие. 

 Цели на програмата: 

         да допринесе за развитието на Европейската общност като напреднало "общество на 

знанието";  

         насърчаване на взаимодействието и сътрудничеството между образователните и 

квалификационни системи в Европейската общност, с цел да се превърнат в световен пример за 

качество;  

         да допринесе за развитието на качествено обучение през целия живот и да насърчава 

високата продуктивност, изобретателността и европейското измерение в системите и практиките в 

тази сфера;  

         да подкрепи създаването на европейска зона за учене през целия живот;  

         да спомогне за повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до 

възможностите за обучение през целия живот в държавите членки;  

         да засили приноса на обучението през целия живот за социалното единство, активното 

гражданство, общуването между културите, равенството на половете и личната реализация;  

         да спомогне за насърчаването на креативност, конкурентоспособност и ръст в 

предприемаческия дух;  

         да допринесе за засилено участие на хора от всички възрастови групи, включително 

нуждаещите се от специални грижи и тези в неравностойно положение, в програмата Учене през 

целия живот, без значение от техния социален произход;  

         да насърчава изучаването на езици и запазването на езиковото разнообразие;  

         да подкрепя развитието на напредничави съдържание, педагогика и практика на обучение 

през целия живот, базиращи се на информационните технологии;  

         да съдейства за създаването на чувство за европейска културна идентичност, основаваща 

се на разбирането и спазването на човешките права и демокрацията, както и насърчаване на 

търпимостта и уважението към други хора и култури;  

         да съдейства за сътрудничество в осигуряването на високо качество във всички сектори 

на образованието и професионалната подготовка в Европа;  

         да насърчава използването на нови продукти и практики, както и обмена на добри 

практики в областите, покрити от програма Учене през целия живот, с цел подобряване на качеството 

на обучението и професионалната подготовка. 

 Дейности: 

         подкрепа за мобилността на хората в обучението през целия живот;  



         двустранни и многостранни партньорства;  

          многостранни проекти, специално създадени да насърчават качество в образователните и 

подготвителни системи чрез международен трансфер на нововъведения;  

         едностранни и национални проекти;  

         многостранни проекти и мрежи;  

         наблюдение и анализ на политическите стратегии и системи в областта на обучението 

през целия живот, редовна проверка и обновяване на справочния материал, включително 

статистически проучвания, анализи и показатели, действия, насочени към прозрачността и 

разпознаването на квалификации и предишно обучение и действия, насочени към 

сътрудничество в осигуряването на качество на обучението;  

         предоставяне на суми за поддръжка на определени операционни и административни 

разходи на организации, които са активни в сфера, покрита от програма Учене през целия 

живот;  

         други инициативи, насочени към постигането на целите на програмата. 

 

 Част от Програмата „Учене през целия живот" са също така и Съпътстващите дейности 

eTwinning, Europass, Euroguidance. 

            „Еразъм+“ 

 Програмата за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и се 

базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в 

областта на образованието, обучението, младежта и спорта.  

 Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, 

професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.  

 Програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за 

насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със 

специален акцент върху борбата с младежката безработица. 

3.Държавна образователна политика 

 Образователната политика е неизменна част от социалната функция на държавата. Тя има за 

цел да осигури възпитание и образование на бъдещите пълноценни членове на солидарната общност. 

Дейностите, свързани с осъществяването на държавната образователна политика се изразяват в 

практическата реализация на конституционно закрепеното право на образование, във въвеждане и 

поддържане на качествено и ефективно начално, средно и висше образование. 

 Конституция на Република България: 

 Конституционната уредба на образователната политика се съдържа в чл. 23 и чл. 53 от КРБ. 

Действащата българска Конституция урежда декларативно този аспект от социалната политика. 

Съгласно чл. 23, изр. 1 от Конституцията, „Държавата създава условия за свободно развитие на 

науката, образованието и изкуството и ги подпомага“. От друга страна, чл. 53, ал. 1 от Конституцията 

прогласява право на образование за всеки, а училищното образование е установено като 

задължително за лицата до 16-годишна възраст – чл. 53, ал. 2. В този смисъл, чл. 53, ал. 1 и 2 от 

Конституцията, образуват едно публично-правно правомощие, съдържащо едновре- менно и право, и 

задължение за придобиване на училищно образование до 16- годишна възраст (т.е. за придобиване на 

основно образование). 



 Законова и подзаконова уредба на политиката по образование: 

 Национална стратегия за ефективно прилагане на информационни и 

комуникационни технологии в образованието и науката на Република България 

(2014 – 2020) и План за реализацията й – Фаза 1: е-обучение -¬ 2015-¬2017 

(Приета с Протокол № 27.1 на Министерския съвет от 02.07.2014 г.) 

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 

2020) 

(Приета от МС с Протоколно решение № 44.5 от 22.10.2014 г.) 

 Национален план за действие през 2015-2016 г. в изпълнение на Националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020), 

(Приет РЕШЕНИЕ № 606 от 10 август 2015 година) 

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 г. и 

Национален план за изпълнение на дейностите 

 Чрез нея се поставя цел до 2020 г. България да има изградена единна и ефективна система за 
образование, обучение, продължаваща квалификация и условия за професионално развитие на 

педагогическите кадри. Чрез държавно регулиране на учителската професия да се постигне по-голяма 

ефективност и се утвърдят отговорността и авторитетът на учителя в обществото. Оперативните цели са 
четири: разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за подготовка и продължаваща 

квалификация на педагогическите кадри; създаване на единна нормативна уредба за държавно регулиране на 

първоначалната подготовка, продължаващата квалификация и професионалното развитие на педагогическите 
кадри; разработване на общи и специфицирани стандарти за педагогическите кадри и система за контрол на 

качеството, диференцираното заплащане и професионалното развитие и разработване на система от специални 

мерки за привличане, задържане и развитие на педагогически кадри на възраст до 35 години и на специалисти 

с високо равнище на професионална подготовка и квалификация в системата на средното образование. 
Отделните планове по години за изпълнение на Стратегията предвиждат редица дейности за постигане на 

целите.  

 Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година 

и План за действие за 2016 година 

(Приет с решение по т. 2 от протокол № 14 от заседание на Министерския съвет, проведено 

на 6 април 2016 г.) 

 Национална стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013 – 2020) и Национален план за 2016-2017 г. за 

изпълнението й 

(Приета от Министерския съвет на 30 октомври 2013 г., протокол № 44) 

 Национална стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства (2015 – 2020), План за действие по изпълнението й.   

 Решение № 271 на МС от 14.04.2016 г. за одобряване на национални програми 

за развитие на средното образование 

 С него са утвърдени националните програми за развитие на средното образование за 2016 г. 

Те ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено 

образование. Общият им бюджет е в размер на 50 394 000 лв. Утвърдените национални програми са 

„Оптимизация на училищната мрежа“ (с бюджет 24,9 млн. лв.) , „Система за национално 

стандартизирано външно оценяване“ (4,4 млн. лв.), „Роден език и култура зад граница“ (1,2 млн. лв.), 

„Ученически олимпиади и състезания“ (2,6 млн. лв.), „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“ (5,2 млн. лв.), „Без свободен час в училище“ (2 млн. лв.), „Развитие на педагогическите 

специалисти“ (600 000 лв.), „Достъпно и сигурно училище“ (2 млн. лв.) и „Информационни и 

комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ (7,5 млн. 

лв.). За първа година в обхвата на използването на съвременните информационни и комуникационни 



технологии в образованието са включени и структурите на предучилищното образование. Ще бъдат 

внедрени съвременни методи за електронно обучение, като се набляга както на използването на 

високите технологии, така и на необходимостта от обучение на педагогическите специалисти. В 

Националната програма „Достъпно и сигурно училище“ с въвеждането на модул „Сигурност“ се 

подкрепят държавните училища с финансов ресурс 1 500 000 лв. за закупуване на технически 

средства, които в максимална степен да помогнат за подобряване цялостната организация на охрана в 

сградите с учебен процес, поради случаи на физическа агресия в училищата и повишените мерки за 

сигурност заради терористични заплахи. Чрез Национална програма „Оптимизиране на училищната 

мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и 

самостоятелните общежития“, за 2016 г. детските градини получават 100% от средствата за 

обезщетения на персонала, докато за 2015 г. средствата за тях са били 50%. 

 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии ٭

(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” 2016 

  Бюджет в размер на 7 500 000 лева. Тя предвижда осигуряване на единна опорна 

високоскоростна мрежа между 28 регионални комуникационни центъра, подпомагане на 200 

училища в дейностите по обновяване на компютърна техника, внедряване на модерни технологии в 

образователния процес в 30% от институциите от системата на предучилищното образование и 10% 

обучени педагогически специалисти, осигуряване на училищата с интернет свързаност, 

централизиране на всички електронни образователни ресурси, регистри, информационни системи, 

портали и онлайн образователни услуги в дата центъра на МОН.  

 "Национална програма "Развитие на педагогическите специалисти ٭

С общ бюджет 600 000 лева. Целта на Програмата е осигуряване на допълнителни възможности за 

продължаваща квалификация и за надграждане на ключови професионални компетентности на 

експерти и педагогически специалисти с цел подобряване качеството на българското образование и 

обучение, постигане на по-висок обществен статут на педагогическите специалисти за утвърждаване 

ролята им на ключов фактор в общество, основано на знанието.  

 Всеобща декларация за правата на човека 

(Приета и провъзгласена с резолюция 217 А (III) на Общото събрание на ООН от 10.12.1948 г. 

Издадена в сборник от международни документи, 1992 г.) 

 Декларация за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, 

основани на религиозна принадлежност или убеждения 

(Провъзгласена на 25.11.1981 г. с резолюция 36/55 на Общото събрание на ООН. Издадена в 

Сборник от международни документи, 1992 г.) 

 Конвенция за правата на детето 

(Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, 

бр. 32 от 23.04.1991 г., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., в сила от 3.07.1991 г.) 

 Конвенция за защита правата на човека и основните свободи 

(Издадена от Министерството на външните работи, доп. с Протокол № 2 от 6.05.1963 г., изм. 

с Протокол № 3 от 6.05.1963 г., Протокол № 5 от 20.01.1966 г., Протокол № 8 от 19.03.1985 г. 

Ратифицирана със закон, приет от НС на 31 юли 1992 г. - ДВ, бр. 66 от 14. 08.1992 г., обн., ДВ, 

бр. 80 от 2.10.1992 г., в сила от 7.09.1992 г., изм. и доп., с Протокол № 11 от 11.05.1994 г.  

Правителствата, подписали тази конвенция като членове на Съвета на Европа, 
вземайки предвид Всеобщата декларация за правата на човека , провъзгласена от Общото 

събрание на Организацията на обединените нации на 10 декември 1948 г.) 

 

 ЗАКОН за предучилищно и училищно образование 

(Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) 

 ЗАКОН за закрила на детето и Правилник за прилагане на закона за закрила на 

детето. 



 Закон за достъп до обществена информация. 

 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. 

(Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. Издадена от министъра на 

образованието и науката) 

 НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и 

учебните помагала 

(Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г.  Издадена от министъра на 

образованието и науката) 

 НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от 

системата на народната просвета   

(Издадена от министъра на образованието, младежта и науката, обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2010 

г., изм., бр. 14 от 12.02.2013 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 71 от 26.08.2014 г., в сила от 1.09.2014 

г., изм. и доп., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 27.11.2015 г.) 

 НАРЕДБА № 1 от 09.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от 

педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена  

(Обн. - ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г. Издадена от министъра на 

образованието, младежта и науката) 

 НАРЕДБА № 2 от 18.05.2009 г. за усвояване на книжовния български език  

(Обн., ДВ, бр. 41 от 2.06.2009 г. Издадена от министъра на образованието и науката) 

 НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за 

определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета   

/Обн. - ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 

28.02.2012 г.; изм., бр. 63 от 01.08.2014 г., в сила от учебната 2014 - 2015 г.  Издадена от 

министъра на образованието и науката/ 

 НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и 

броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена  (Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.)  

(Обн. - ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г.; в сила от 15.09.2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 17.05.2002 г.; 

изм., бр. 55 от 04.06.2002 г.; изм., бр. 74 от 22.08.2003 г.; доп., бр. 87 от 03.10.2003 г.; изм. и 

доп., бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм., бр. 70 от 08.08.2008 г.; изм., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и 

доп., бр. 75 от 24.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012 г.  Издадена от министъра на 

образованието и науката) 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за 

безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти   

(Обн., ДВ, бр. 31 от 19.04.2016 г., в сила от 19.04.2016 г.  МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ) 

 Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. 

 Национална програма за интеграция на деца със специални образователни 

потребности. 

 Национален план за интегриране на деца със специални образователни 

потребности и/или хронични заболявания  

 Национална стратегия за детето - през 2007 г. Министерският съвет одобри 

Стратегия за детето за периода 2008-2018 г. 

 Наредби на ОбС - Видин 

Целта на документа е да определи националните приоритети за повишаване благосъстоянието 

на децата в България. Основните проблеми, които отчита стратегията, са демографската криза, 

високият дял на децата, непосещаващи и отпаднали от училище, психичното здраве и широкото  



разпространение на употребата и злоупотрабата с психоактивни вещества, цигари, алкохол, 

лекарствени средства и наркотици). Стратегията обхваща всички сфери на общественния живот, 

оказващи значение върху благосъстоянието на децата. 

Световните тенденции, вече характерни и за нашата страна, са ориентирани към хуманизиране 

и прагматизъм, висока технологична, организационна, комуникационна и икономическа култура и 

професионализъм на управленския и педагогически персонал и на тяхното взаимодействие, 

сътрудничество и подкрепа на образованието и обучението от страна на родителите, обществеността 

и институциите. 

2. Акценти в Закона за предучилищното и училищното образование 

 
Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на 

предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, 

управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование.   

 
4.1. НОВИ МОМЕНТИ 

 Образованието = процес на обучение, възпитание и социализация  

 Образованието – национален приоритет  

 Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика  

 Повишена автономия на детската градина и училището 

 Регламентиране на приобщаващо образование  

 Подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна  

 Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование  

 Центрове за специална образователна подкрепа  

 Обучение на българите в чужбина и на чужденци в Р България  

 Нови институции  

 Центрове за подкрепа на личностното развитие  

 Защитени и средищни детски градини  

 Обединени училища  

 Иновативни училища  

 

4.2. ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА 

17-18 XI-XII клас Втори гимназиален етап 

14-16 VIII-X клас Първи гимназиален етап 

11-13 V-VII клас Прогимназиален етап 

7-10 I-IV клас Начален етап  

5-6 

3-4 

ПО 

ДГ  

Детска градиНА 

 

 

4.3.ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА - форма 



 Познавателните книжки и учебните помагала се създават като печатни  

издания, печатни издания с електронен вариант  

или електронни издания  

 

4.4. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ  

 предучилищното образование  

 усвояването на българския книжовен език  

 учебния план  

 общообразователната подготовка  

 профилираната подготовка  

 придобиването на квалификация по професия – по реда на ЗПУО 

 приобщаващото образование – МС  

 гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование – съгласувано със 

съответните министри и ръководители на ведомства  

 оценяването на резултатите от обучението на учениците  

 информацията и документитеинституциите  

 физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие – МОН+МЗ, съгласувано с МРРБ, МФ, 

ММС, МК и НСОРБ  

 познавателните книжки, учебниците и учебните помагала  

 статута и професионалното развитие на учителите, директорите  

и другите педагогически специалисти  

 управлението на качеството в институциите  

 инспектирането на детските градини и училищата  

 финансирането на институциите – МС  

 нормирането и заплащането на труда – съгласувано с МФ и МТСП  

 организацията на дейностите в училищното образование – съгласувано ММС и МК  

 

4.4.1. СТАТУТ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ –  

 държавният образователен стандарт определя:  

• длъжностите на педагогическите специалисти  

  

• професионален профили на педагогическите специалисти  

  

• функциите на педагогическите специалисти и директорите  

  

• права и задължения на педагогическите специалисти  

  



• необходимата професионална квалификация за заемане на длъжност  

  

• условията и редът за повишаване на квалификацията  

  

• кариерното развитие на педагогическите специалисти и директорите  

  

• атестирането  

  

• поощрения и награди  

 
4.4.1.1.  СТАТУТ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Кариерно израстване не само на учителите и на възпитателите, но и на директорите и на 

останалите педагогически специалисти – психолози, логопеди.  

• Задължителна квалификация (48 академични часа за периода на атестиране), която се 

измерва чрез система от квалификационни кредити (1 квалификационен кредит се присъжда за 16 

академични часа, от които не по-малко от 8 са присъствени) и се удостоверява с документ;  

• Вътрешноинституционална квалификация, организирана от образователните институции за 

обмяна на добри практики в различни форми, която 16 академични часа годишно за всеки 

педагогически специалист.  

• Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти - доставчиците на квалификационни услуги за педагогически 

специалисти имат право да регистрират програмите си.  

 • Атестация на 4 години като процес на оценяване на съответствието на дейността на ПС и на 

директорите с професионалния им профил (необходимите компетентности като съвкупност от 

знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически 

специалист), както и със стратегията за развитие на детската градина и училището, а за директорите – 

и на управленската им компетентност.  

Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за 

повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания ПС. Професионалният профил и 

постигнатите резултати в обучението на учениците им е основа за определяне на приоритети за 

професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на ПС.  

• Професионално портфолио - се съставя от ПС и включва разработени материали, които 

доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, 

професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, 

както и и постигнатите резултати с децата и учениците и подпомага атестирането и самооценяването 

на ПС.  

• Поощряване и награждаване на педагогическите специалисти Атестация на 4 години като 

процес на оценяване на съответствието на дейността на ПС и на директорите с професионалния им 

профил (необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на 



кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист), както и със стратегията за развитие на 

детската градина и училището, а за директорите – и на управленската им компетентност.  

4.4.2. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО  

 Непрекъснат процес на организационно развитие,основан на анализиране, планиране, 

изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и 

училищата  

 Оценяването се извършва чрез:  

самооценяване  

 инспектиране  

 Самооценяването – вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез 

дейности, процедури и критерии, определени от детската градина или училището  

 Инспектирането – цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното 

от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им и определяне 

на насоките за подобряване 

4.5. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ   

 Орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на 

управлението й  

 Включва:  

 един представител на финансиращия орган  

 най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната 

институция  

 представител на работодателите-обучение за придобиване на професионална квалификация  

 С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет:  

 поне трима представители на ученическото самоуправление (за училищата)  

 представител на настоятелството (за училищата и детските градини)  

 Регламентирани функции на Обществения съвет 

IІ. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската 

градина и мястото й в системата за предучилищно образование в населеното 

място (функционален анализ). 

1. Анализ на образователната политика на детското заведение: 
 Детска градина № 87 е открита на 24.11.1989 г. като детска градина с яслени групи. Носи 

името на квартала „Буката”. Започва да функционира с 3 групи и една яслена, броят на които се 

променя през годините и  днес работи със седем градински групи. От които 5 групи в централната 

сграда на ул. „Цар Петър“ № 5 и два филиала. 

 Днес детското заведение се посещава от 206 деца до 7 годишна възраст, разпределени в 7 

групи:  

  2 първи групи; 

  1 втора група; 



  2 подготвителни групи 5 год.; 

  2 подготвителни групи 6 год.; 

 Детска градина „Буката“  е с 33 човека утвърден щатен персонал: педагогически персонал – 17 

човека: 1 директор, 1 главен учител, 13 старши учители, 1 музикален, 1 психолог; 16 човека 

непедагогически персонал: 1 касиер, 1.домакин, 1 готвач, 1 помощник-готвач, 1 работник-кухня, 1 

общ работник, 7 помощник-възпитател, 2 хигиенисти и 1 счетоводител. 

Образователно-квалификационна степен на педагогическия персонал: бакалавър – 1, магистър 

– 14. 

Професионално-квалификационна степен на педагогическия персонал: V ПКС – 2, ІV ПКС – 

3, III ПКС – 5, І ПКС – 2. 

 Детската градина предлага като допълнителни педагогически дейности английски и френски 

език, футбол, гимнастика, латино и народни танци, които се финансират от родителите. 

Към детската градина е учредено без да е регистрирано регистрирано Родителско 

настоятелство. Дейността му е насочена към оптимизация на условията за отглеждане и възпитание 

на децата и активно включване на родителите в живота на детското заведение. 

2. Анализ на управленската политика на детското заведение: 
 

Педагогически персонал 

 

№ Длъжност Брой 

ОКС ПКС 

Магистър Бакалавър І ІІ ІІІ ІV V 

1. Главен учител 1 1    1   

   2.  Старши чител 9 9  1  4 3 1 

   3.  Учител 5 3 1     1 

   4.  Психолог 1 1       

 
Непедагогически персонал 

№ Длъжност Брой 

Образование/допълнителна квалификация 

  
 

      

      

      

3. Социално-икономически анализ: 

 
Стратегически анализ на микросредата SOWT - анализ 

 СИЛНИ СТРАНИ ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ 



ДЕЦА  206 ДЕЦА 

 ВИСОК ПРОЦЕНТ ОБХВАНАТИ ДЕЦА ОТ 

ПРИЛЕЖАЩИТЕ НА ДВЕТЕ СГРАДИ 

КВАРТАЛИ 

 100 %  ОТ ДЕЦАТА В ДГ № 87 СА ОТ 

КВАРТАЛ „Буката“ 

 ДГ № 87 РАБОТИ С ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ 

ГРУПИ 

 В ДГ № 87 ИМА ПЪЛНА ПРИЕМСТВЕНОСТ 

МЕЖДУ ДЕТСКА ГРАДИНА и съседните 

училища 

 ОСИГУРЕНО Е ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И 

ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА 

 ВЪВЕДЕНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 

      ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА ДВЕ 

      ГОДИНИ ПРЕДИ ПОСТЪПВАНЕ В І КЛАС 

 

 ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ СПОРТ, ТАНЦИ 

И ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 ВЛОШАВАЩИ СЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ 

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ. 

 НЕРАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ДЕЦАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

 ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНАТА 

 

 НЕБЛАГОПРИЯТНИ СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ  

-  нарастваща агресивност сред 

децата, много семейства са 

засегнати от финансовата криза и 

безработица 

 

 ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗТИЧАНЕТО НА ДЕЦА 

ОТ 3. И 4. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  

ВСЛЕДСТВИЕ ВЪЗМОЖНОСТТА 

 ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ДА СЕ  

ОРГАНИЗИРАТ И В УЧИЛИЩЕ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС  ОБРАЗОВАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ 

ЦЕННОСТ ПО ТРАДИЦИЯ 

 УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЛИЧНОСТНО 

ОРИЕНТИРАН И ПОЗИТИВЕН  ПОДХОД  НА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 ГЪВКАВО И МОБИЛНО ПЛАНИРАНЕ, 

СЪОБРАЗЕНО С ДОС – по  

образователни  направления  и  

ядра 

 НАЛИЧИЕ НА ПРОГРАМНА СИСТЕМА, 

ПРОГРАМИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ 

 ГЪВКАВ ДНЕВЕН РЕЖИМ 

 ОПТИМАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 

 ДЪРЖАВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ 

ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 ГРАФИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЛОНА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ И АКТИВНА ДВИГАТЕЛНА 

ДЕЙНОСТ 

 ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ 

И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИТЕ 

СПОСОБНОСТИ У ДЕЦАТА  –  изложби, 

конкурси, концерти, базари, 

открити моменти и др. 

 ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА КЪМ 

НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И 

ТРАДИЦИИ 

 НАЛИЧИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ИНТЕРЕСИ – ШКОЛИ 

 ЗАКУПЕНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ 

 ЛИПСА НА НАЦИОНАЛЕН ОДОБРЕН 

ИНСТУМЕНТАРИУМ ЗА ДИАГНОСТИКА 

 ЛИПСА НА РЕСУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО 

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ 

ПОКРИВАТ  ДЪРЖАВНИЯ ОБРАЗОВАТЕ-

ЛЕН СТАНДАРТ . 

 ЛИПСА НА ОБОРУДВАНЕ В МЕТОДИЧНИЯ 

КАБИНЕТ  

 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ  КВАЛИФИЦИРАНА ПЕДАГОГИЧЕСКА 

КОЛЕГИЯ ПОВЕЧЕТО С ОПИТ И СТАЖ 

 

 ДОБЪР ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КЛИМАТ  

 УТВЪРДЕНА ЕКИПНОСТ НА РАЗЛИЧНИ 

НИВА 

 ДОБРА ВЪТРЕШНО-МЕТОДИЧЕСКА 

 

 ПРЕКАЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНА 

НАТОВАРЕНОСТ НА ДИРЕКТОРА 

 

 

 НЕКВАЛИФИЦИРАНИ ПОМОЩНИК- 

ВЪЗПИТАТЕЛИ ПО ДОИ НА НАПОО -2006. 

 НЯМА СИСТЕМА ЗА ПОДДЪРЖАЩА 



 

 

 

ДЕЙНОСТ 

 

 ВЪВЕДЕНА СИСТЕМАТА ЗА 

ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ, 

ВКЛЮЧВАЩ ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА 

 

 ОСИГУРЕНА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА И 

МОНИТОРИНГ НА РАБОТНОТО МЯСТО ОТ 

ЛИЦЕНЗИРАНА ФИРМА 

  ПСИХОЛОГ, КОЙТО РАБОТИ С 

ПРОБЛЕМНИ ДЕЦА 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ, ФИНАНСИРАНА ОТ 

ВЪНШНИ ФАКТОРИ. 

 НЕДОСТАТЪЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

УЧИТЕЛИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНЕТО НА ДЕЦА СЪС 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ И КОРЕКЦИЯ НА Т. НАР. 

„ТРУДНИ“ ДЕЦА 

 НЕДОСТАТЪЧНО ЖЕЛАНИЕ ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ 

ПРОЕКТИ 

МАТЕРИАЛНА БАЗА  ДОСТАТЪЧЕН СГРАДЕН ФОНД 

 ОБОСОБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ВСЯКА 

ГРУПА, КУХНИ, АДМИНИСТРАТИВНА 

ЧАСТ, МЕТОДИЧНИ И ЛОГОПЕДИЧНИ 

КАБИНЕТИ, ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ 

 ИЗВЪРШЕНИ ЕНЕРГО-СПЕСТЯВАЩИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 ОБОРУДВАНИ ЗАНИМАЛНИ  В ДГ  В 

ИНТЕРАКТИВЕН ПЛАН 

 ДГ  РАЗПОЛАГА С  ДВОР, ОБОРУДВАН С 

ИГРОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И УРЕДИ. 

 КОСТЮМИ И АКСЕСОАРИ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРЖЕСТВА, 

ЕСТЕТИЧЕСКИ ИЗДЪРЖАНА УКРАСА ЗА 

САЛОНА И ФОАЙЕТАТА 

 ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА 

КОСТЮМИ И АКСЕСОАРИ 

 НЕДОСТАТЪЧНО ОБОРУДВАНЕ  НА  

СПОРТНАТА  БАЗА 

 НЕ ДОСТАТЪЧНО НАЦИОНАЛНИ НОСИИ 

 ЛИПСА НА БИБЛИОТЕКА ЗА УЧИТЕЛИ И 

РОДИТЕЛИ  

 СТАРО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИГРА НА ДВОРА 

 ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА НА ДЕЦАТА  В ДГ   

СА БЕЗ ЛЮЛКИ И ПЪРЗАЛКИ 

 

ФИНАНСИ  ВЪВЕДЕН ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ 

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ЕДНО ДЕТЕ 

  ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ 

 ПРИХОДИ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 

ДЕЙНОСТи 

 СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ 

И КОНТРОЛ (СФУК) 

 ВАТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА 

ЗАПЛАТА 

 КОМИСИЯ ПО ОТЧЕТ И КОНТРОЛ  НА 

ДАРЕНИЯТА 

 РАЗШИРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПРОЕКТИ. 

 НЕДОСТАТЪЧЕН РАЗМЕР НА ЕДИННИЯ 

РАЗХОДЕН СТАНДАРТ  ЗА ИЗДРЪЖКА НА 

ЕДНО ДЕТЕ 

 

 

 

ИМИДЖ НА ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА  СРЕД 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РАБОТА С 

РОДИТЕЛИ 

 УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 АКТИВНИ РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТИ 

  ИНТЕРНЕТ САЙТ НА ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА 

 

 НЕДОСТАТЪЧНИ КОНТАКТИ С 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ЛИПСА НА ТРАЙНИ КОНТАКТИ С 

ФИРМИ И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ 

 

 

 

 



Анализ на макросредата на pest – анализ 

 

Фактор Силни страни Слаби страни 
Благоприятни 

възможности 
Заплахи 

1. Социални фактори    

 

  

2.Икономически 

фактори 

  

 

  

3.    

 

  

4.   

 

  

 

 

        IV.  Концепция за развитие на детската градина. 
   

1. МИСИЯ на детската градина 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО: 

 ПРЕДОСТАВЯ КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ГАРАНТИРАЩО РАВЕН ШАНС НА ВСИЧКИ ДЕЦА. 

 ФОРМИРА  ГРАЖДАНСКО СЪЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ; 

 СОЦИАЛИЗИРА ДЕЦА С КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ  И МОТИВАЦИЯ ЗА ПОСТИЖЕНИЕ. 

 ПОСТАВЯ ДЕТЕТО В ЦЕНТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, С НЕГОВИТЕ ЗАЛОЖБИ, ИНТЕРЕСИ И ПОТРЕБНОСТИ 

 

2. ВИЗИЯ на детската градина 

МОДЕРНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА УСЛОВИЯ И 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕТЕТО И ДЕТСТВОТО КАТО ЦЕННОСТ И РАВЕН ШАНС ПРИ 

ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС 

3. Ценности и ръководни принципи на стратегията. 

       3.1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в 

центъра на педагогическите взаимодействия. 

       3.2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и 

ненасилието. 

       3.4.  Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие. 

       3.5. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, 

изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство. 

       3.6.  Създаване условия за квалификационна дейност на педагогическата колегия, основаваща 

се на поддържащото образование – образование през целия живот. 

       3.7.   Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството. 
 

4. Стратегически и оперативни цели: 

 
           ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ – Изграждане на хуманна, функционална и позитивна 

образователна среда в детското заведение осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и 

качествено предучилищно образование на всички деца 



           ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му. 

 Изграждане на съвременна и безопасна образователна среда, ориентирана към детето, към 

неговите способности и култура, основана на използване на различни информационни 

ресурси. 

 Разширяване на финансовия капацитет на детската градина. 

 Поддържане на положителен имидж на детската градина сред обществеността. 

 Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската градина и

семейството,    държавните  и  културни  институции  при  осъществяване  на  държавните  

образователни изисквания. 

 Въвеждане на система за финансово управление и контрол (СФУК). 

         V. Дейности на детската градина за реализиране на мисията и достигане на 

стратегически цели чрез рационално използване и развитие на конкурентните 

преимущества – подцели и мерки. Модел на образователна политика на детската 

градина. 

1.   Изграждане на съвременна образователна  среда. Политика за привличане и 

задържане на децата. 

В условията на пазарна икономика макросредата на развитие на детската градина се променя 

съществено. Това налага детското заведение да се стреми да наложи свой собствен образ, своя 

собствена специфична система на образование и стремеж за въвеждане на нови педагогически 

методи. 

 Разширяване на възможностите за реализация на заложбите и интересите на всяко 

дете. 

Мерки за реализация: 

 Разнообразяване на формите и повишаване качеството на допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие. 

 Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към 

индивидуалните потребности: на децата (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи) и на 

учителите (работна среда, работно поле за изява). 

 Разработване на програми за работа с отделни целеви групи – талантливи деца; деца- 

билингви; деца със СОП, деца от различен национален и етнически произход: 

 :Прилагане на билингвални технологии от учителя ٭

Интеркултурният диалог изисква познаването и прилагането от учителя на билингвални и психо-

семантични технологии за усвояване на знания от децата, чиито етнически и национален произход е 

различен от българския. Непознаването и неприлагането от учителя на педагогически технологии, 

стимулиращи интеркултурната компетентност у децата е дискриминираща индикация. 

 Толерантност и грижа за комфортното пребиваване на всяко отделно дете в групата. 

 Осигуряване на достъп до информационни и комуникационни технологии. 

 Прозрачност в управлението и информираността на всички участници в педагогическия 

процес. 

 Стимулиране и популяризиране на успеха. 



 Гъвкава, мобилна и вариативна организация на работното време на педагогическия персонал, 

в зависимост от потребностите на децата и очакванията на техните родители. 

Резултат: 

Привличане и задържане на децата в детската градина. 

 

 Повишаване качеството на процеса на социализация и обучение 

 

Мерки за реализация: 

 Да се постави на принципно нова основа методическата работа в детската градина 

(изграждане на вътрешни методически обединения, екип за иновационни практики, 

превръщане на детската градина в методически център за иновационни практики – силни 

страни). 

 

 Повишаване квалификацията на учителите чрез включване в различни форми извън детската 

градина – дискусионни форуми на общински експерти по образование; обмен на добри 

практики между предучилищните образователни институции (вкл. с европейски партньори на 

общината). 

 

 Използването на интерактиваната технология в квалификационната дейност в детската 

градина, включваща интерактивни методи за квалификация: 

 ;Мозъчна атака ٭

 :Симулациите ٭

 Решаване на казуси; 

 Изпълнение на роли; 

 Игрови симулации. 

 ;Дискусии ٭

 .”Запитване по един въпрос„ ٭

 ;Професионално-педагогически тренинг за учители и помощник-възпитатели ٭

 Осигуряване на мобилност на учителите в системата на територията на общината. 

Резултат: 

Повишаване качеството на работа в цялата градина – ориентация към успех. 

Рефлексивно равнище на знания на детето по ДОИ по предучилищно образование. 

Владеене от учителите на интерактивни форми и технологии с деца, помощник- възпитатели и 

родители. 

 

 Осъвременяване на материалните условия за провеждане на съвременно предучилищно 

образование 

 

Мерки за реализация: 

 Осъвременяване на учебното оборудване и обзавеждане. 

 Подкрепяща среда за деца със СОП . 

 Безопасна среда (инфраструктура; пътна маркировка; охрана; противопожарна безопасност; 

видеонаблюдение) 



 Изграждане на библиотечен кът за учители и родители – педагогически печат и педагогическа 

литература. 

Резултат: 

     Изградени кабинети за съвременно обучение; обезпечена охрана на детските градини; подобрени 

хигиенно-битови условия! 

2.   Разширяване на финансовия капацитет на детската градина 

 
 Въведена система на делегиран бюджет 

Мерки за реализация: 

 Определяне на делегирани отговорности;  

 Определяне на формула за разпределение на финансовите ресурси;  

 Разработване на  бюджет на детската градина; 

 Създаване на условия за публичност и ефективен граждански контрол.  

 

Резултат:  
Повишена ефективност и икономичност при изразходване на средствата.  

 

 Разширяване възможностите на детската градина да генерира собствени средства 

 

Мерки за реализация: 

 Предоставяне на правомощия за разпореждане с обособени части от публичната общинска 

собственост; 

 Приходи от реализация на услуги и дейности. 

 

Резултат: 

Детската градина  разполага с повече финансови средства! 

 

 Разработване и изпълнение на проекти  

 

Мерки за реализация: 

 Анализиране на възможности за участие в програми и грантови схеми:  

 Обучение на екипи за разработване на проекти 

 Екипи за реализация и управление на проекти 

 

Резултати: 
Увеличен размер на привлечени на проектен принцип финансови средства 

 

 

3. Образователна политика за изграждане и поддържане на имидж на детската 

градина сред обществеността 

 

 Стратегия на вътрешните комуникации 

 

  Ефективна работа на персонала 

 

Мерки за реализация: 

 Актуализиране на длъжностните характеристики - всеки член на персонала в детската градина 

да е наясно със същността на работата си. 



 Извеждане на критерии за оценяване на работата и възможности за подобряване на 

изпълнението й.   

 

Резултат: 

 Формиране у персонала на преценка както за собствената дейност, така и за дейността на 

организацията, като цяло. 

 Ясна крайна обратна връзка. 

 

  Мотивация на персонала 

 

Мерки за реализация: 

 Диагностициране на  всяка отделна ситуация и прилагане на различни мотивационни подходи 

-  директорът трябва да знае кога точно да се обърне към точно определено лице, каква работа да му 

възложи, за да получи точно определен резултат, който той желае. 

 

 Участие, макар и непряко, в процесите на формиране на управленските решения - въвличане 

на персонала от всички нива при изграждане на организационната политика и философия. 
 

 Действащи механизми за професионално усъвършенстване. 

 

 Финансово възнаграждение - в зависимост от рода извършена работа, от квалификацията, 

трудовия стаж, творчеството, ако съществуват реални условия за диференцирано повишаване на 

възнагражденията. За да увеличи своите усилия с цел по-високо заплащане, учителят трябва да се 

увери, че: 

 увеличените усилия ще доведат до по-добри резултати; 

 ръководството ще установи по-добрите резултати; 

 по-добрите резултати ще му осигурят допълнителни средства; 

 с размера на тези средства той ще реши важен елемент от потребностите си. 

 

 Мотивиране чрез награди 

Смисълът на наградата е във факта, че хората не работят само за пари, а и за свое вътрешно 

удовлетворение, което идва от изпълнението на задачите, от решаването на проблемите или 

постигането на цел. Ще подходя за мотивиране на персонала чрез: 

 добавяне на нови задачи; 

 ползване на по-голям по обем или с по-високо качество ресурс на организацията;  

 получаване на точна и своевременна информация за резултатите от труда на 

служителя. 

 

 Осъществяване на обратна връзка - мотивацията може да се прекъсне като процес, когато не 

се осъществява обратна връзка, не се проверява как са постигнати целите, не се контролира, не се 

организира и не се комуникира. 

Резултат: 

      Постигане на  чувство за обща цел и общи интереси в организацията. 

 Повишаване ефективността на работата. 

  «Духът на организацията» 

 

Мерки за реализация: 

 Създаване на адекватна система за управление на човешките ресурси 

http://www.referati.org/


 Ефективна стратегия за управление на конфликти в екипа.  

 Ефективност на методите в зависимост от казуса и зрелостта на екипа 

 Информиране на персонала за резултатите, постигнати от организацията. 

 Поставяне на ясни цели. 

 Координация в работата на отделните екипи 

 Екипен одит - колкото по-точно се установят конкретните фактори, които пречат на 

екипната ефективност, толкова по-добре би се определил фокусът на необходимата 

промяна в екипа.  

   Членовете на екипа да попълнят анкетен лист “Екипна ефективност”, включващ 

11 ключови фактора на екипната ефективност”: 

  Атмосфера ٭

  Справяне с конфликт ٭

  Лидерство ٭

  Мотивация ٭

  Професионално и личностно развитие ٭

  Цели на екипа ٭

  Вземане на решение ٭

  Сътрудничество ٭

  Комуникации ٭

  Критика ٭

  Постигане на целите ٭

 Генериране “Графика на екипната ефективност”. 

 Изчисляване на  т.нар. “Рейтинг на екипа”, който го категоризира в една от следните 

пет групи: 

  Неефективни екипи ٭

  Посредствени екипи ٭

  Задоволително работещи екипи ٭

  Успешни екипи ٭

  Високо ефективни екипи ٭
Резултат: 

Оптимална мярка на информираност на персонала, за да работи качествено – нито да бъде 

заливан с потоци информация, нито да чувства недостиг на информация. 

Подобряване качеството на работа/изпълнението на задачите. 

Бързо адаптиране на екипа към променящите се условия. 

Заздравяване на работните взаимоотношения вътре и извън екипа. 

 

  Определяне и упрявление на рисковете 

 
Мерки за реализация: 

 Разпознаването на културните проблеми в служебен контекст. 

 Преценяване и обсъждане на различни сценарии на действие. 



 Определяне критичните фактори за успех, видовете основни и допълнителни дейности и 

техните възможни рисковете.  

 Определяне на съпротивителните сили на промяната и силите, способстващи промяната.  

 Прогнозиране поведението на външната среда в резултат на емисията и на посланията, които 

излъчва  детската градина в рамките на политиката си по изграждане на имиджа. 

 
Резултат: 

 Превантивно решаване на потенциални проблеми.  

Създаване на положителна работна атмосфера в детската градина. 

 

  Преглед на финансовите ресурси 

Мерки за реализация: 

 Осъществява се финансово моделиране на предлаганата политика с оглед на очакваните 

резултати - прегледът на финансовите ресурси става в рамките на разглеждане на различни сценарии. 

 Определяне на инвестициите и ресурсно обезпечаване за постигане на очакваните резултати. 

 Прогнозиране и бюджетиране на дейностите - чрез измерителите на изпълнението, 

реализираните дългосрочни и краткосрочни цели и на  резултатите. 

Резултат: 

 Постигане на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на 

дейността.  

  Готовност за кризисни ситуации -  управлението в условията на криза, означава 

управление на промяната 

 

Мерки за реализация: 

 Специално разработени и прилагани програми за превантивен кризисен мениджмънт - да се 

разпознаят потенциалните рискове, да се пресметнат разходите и да се предприемат действия за 

преодоляване и смекчаване на последствията. 

 Постигане на всички подцели, тъй като те гарантират изграждането на оптимално действащи 

вътрешноорганизационни комуникации, чието качество се проявява най-ярко именно по време на 

криза. 
Резултат: 

Постигне на такава промяна, която ще направи детската градина по-устойчива и по-

конкурентна в новите условия. 

  Вътрешни PR програми 

Мерки за реализация: 

 Разработване на програми за вътрешни комуникации: 

 въвеждащи програми за нови служители;  

 комуникационни проверки на различни канали и форми за обмен на информация;  

 изследователски програми за проучване на възприятията и убежденията;  

 образователни програми за квалификация и преквалификация;  

 информационни програми за повишаване на знанията за организацията, за 

организационната политика, за организационния живот. 

Резултат: 

Повишаване на знанията за организацията и степента на разбиране и осмисляне на нейните цели и 

ценностна система. 



Намаляване на конфликтите между групите вътре в организацията; 

По-високи равнища на продуктивността на работата и на мотивацията за различните дейности. 

 Стратегия на външните комуникации 

 

      Образователна политика за партньорство с местната власт, национални институции, НПО и 

други образователни институции 

  Партньорство при прилагане на общинската стратегия за развитие на образованието 

със всички заинтересовани страни (Община, РУО,  Национални институции, Областна администрация, 

образователни институции, работодателски организации, синдикати, НПО) 

 
Мерки за реализация: 

 Взаимодействие и подпомагане за преодоляване на препятствията пред реализирането на общинската 
стратегия за развитие на образованието. 

 Консултации: сформиране на работни групи от всички заинтересовани страни за решаване на 

специфични образователни проблеми. 

 Обществени дебати – срещи с УН, НПО, работодатели, учители и др., интернет форум. 

Резултат: 

Детската градина приема своята роля и място в образователната политика на Общината. Участва във 

формирането на политиката  и определянето на бъдещите й приоритети в областта на образованието. 

                    Образователна политика за партньорство с родителите и настоятелството на 

детската градина 

 Работа с родителите 

Мерки за реализация: 

 Нива на образователна политика за партньорство с родителите 

 Индивидуално ниво 

  Цел 1 – да опознаем детето (потребности, нагласи, способности, равнища на знание...) 

  Цел 2– подкрепа за развитие (семейство, реалност, детска градина) 

 Общностно ниво 

  Цел 1 – формиране родителска общност на групата или на цялата детска градина  

-  Ценности, правила, норми, общи цели; 

-  Ефективно управление на конфликти; 

-  Формиране на компетентност – обучение и споделяне на опит 

 Интерактивна технология за родители – прилагане от учителя на интерактивна  ٭

дидактическа технология за родители, улесняващи ги в избора на програми, програмни системи 

или учебни комплекти, съобразно дадените им права, осъществяващи се в процеса на 

педагогическо взаимодействие с учителите. Тази реформа е необходима предвид новия статут 

на училищно-родителските настоятелства и техните правомощия; 

 Почасово участие на родители в основни и допълнителни форми на  ٭

педагогическо взаимодействие в условията на детската градина, след преминала предварително 

тематична педогогическа квалификация. 

 Цел 2 - формиране родителска общност на детска градина 

  Включване: 

 Анкети и проучване на родителското мнение   ٭

 Празници   ٭

 Ритуализация   ٭

 Тренинги   ٭



 ”Училище за родители“  ٭

 Ползване на други услуги   ٭

  Партньорство: 

 Лобиране и застъпничество  ٭

 Родителско настоятелство  ٭

 Педагогически съвет - ново предизвикателство  ٭

o Основни въпроси за ефикасно родителско включване: 

- Критерии за компетентност. 

- Гаранции за демократичност. 

 Форми на работа с родители: 

 

 Директни: 

 Срещи с отделни семейства и консултиране по тяхно желание във фиксирано за целта 

седмично време (индивидуални и групови консултации по определени теми). 

 Срещи с отделни семейства по желание на учител, нуждаещ се от съдействието на 

родителите. 

 Родителски срещи с предимно тренингов характер за даване на знания върху 

Конвенцията на ООН за правата на детето (дискусии, инциденти, психотехнически игри, творчески 

задачи и други). 

 Родителски постери, в които се излага информация за конкретната дейност на учителя 

по правата на детето. 

 

 Индиректни: 

 Анкетно проучване на проблемите, вълнуващи родителите и въпросите, на които биха 

желали да получат отговор. 

 Дидактометрични тестове, предполагащи разрешаване на стандартна конфликтна 

ситуация. Освен като форма на контакт се прилагат и като диагностичен и автодидактичен метод. 

 Формуляри за обратна връзка. 

 

 Средства за работа с родители: 

 

 Информационни табла за родители; 

 Кутия за родителски предложения; 

 Сайт на детската градина;  

 Мултимедийни презентации на дейността на детската градина и други. 

 Училище за родители  

Резултат: 

За детето: 

   Облекчава се адаптацията при прехода от домашна обстановка към условията в детската 

градина; 

               Засилва се чувството за сигурност и за емоционален комфорт. 

За родителите: 

               Разбират по-добре своите деца, сравнявайки ги с връстниците им. 

               Овладяват конкретни способи за общуване с децата в разнообразни дейности. 

               Приемат от нова позиция работата на педагога, нараства доверието към него. 

               Опознават съдържанието на педагагическия процес и на ежедневието в детската градина. 

               Повишават своята педагогическа компетентност и я пренасят в къщи. 

               Разчупват закостенели стереотипи за семейното възпитание. 

               Обменят информация не само с педагога, но и помежду си. 

               Добиват по-голямо самочувствие като особено важни възпитатели на своите деца. 

               Укрепват родителската общност като важна институция и др. 



 

За учителите: 

               Използват идеите, знанията и професионалния опит на родителите за обогатяване на живота 

в групата. 

               Разбират  по-добре децата, опознавайки близките им. 

               Осъществяват взаимен обмен на информация с родителите за индивидуалните особености на 

всяко дете. 

               Използват непосредствената помощ на родителите в педагогическия процес. 

   Разчитат на съдействието на родителите при възникнали инциденти, проблеми. 

 

 Училищно  настоятелство - партньорство между детска градина и местна 

общност 

 

Мерки за реализация: 

 Организиране на различни мероприятия – тържества, концерти, юбилеи, акции, игри-

състезания, обучителни семинари, тренинги, комисии, работни групи и др. 

 Подпомагане дейността на детската градина чрез: 

 привличане на допълнителни ресурси, включително разработване на проекти; 

 консултиране; 

 предоставяне на допълнителни услуги; 

 партньорство с други НПО. 

 

 Сформиране на комисии и разработване план за дейността, включващ конкретни мерки за: 

 набиране и управление на средства; 

 набиране на потенциални дарители, на нови членове; 

 културни изяви; 

 спортна дейност; 

 връзки с обществеността – връзка с медиите и лобиране; 

 решаване на технически проблеми – ремонтни дейности, транспорт; 

 писане на проекти; 

 работа с НПО и др. 

 
Резултат: 

Приобщаването на родителите към живота в детската градина на основата на партньорство и 

сътрудничество.  

 

                      Образователна политика за връзки с обществеността 

 

  Изграждане и поддържане на имидж с помощта на пъблик рилейшънс (PR) 

 
Мерки за реализация: 

 Анализ на външната среда – европейски и национални фактори, процеси, предизвикателства 

и тенденции. 

 Анализ на вътрешната среда – дейности, хора, ресурси, организационна култура, процеси, 

качество, ефективност. 

 Демонстриране на организационните ценности и стремеж към тяхното легитимиране, 

посредством съобразяването им с актуалния обществен интерес. 



 

 Двупосочна комуникация, на общуването с целевите публики (деца,  родители, персоналът 

на детската градина, конкуренти, училища, органи на местното самоуправление, Министерства, РУО, 

Отдел закрила на детето, РИОКОЗ, НПО /активно гражданство/,  работодателски организации, 

синдикати, медии, български културно-просветни институти, бизнес). 

 PR – дейности за изграждане на ефективна политика на имиджа  

 

 Разпространяване на новини за детската градина чрез вътрешни издания - бюлетин,  

списание с различна периодичност, каталози, листовки, радио и видео сеанси, предназначени не само 

за вътрешната, но и за външната публика. 

 Организиране на пресконференции преди и след реализиране на проекти, при 

приключване на етапи от важни за детската градина дейности. 

  Сайт на детската градина - изготвянето на фотографии, презентации, постери, 

видеоматериали  по повод специални събития или за текущо представяне на новини върху 

видеостени, табла, постери; 

 Участие в изследвания на външни публики и снабдяването им с необходимата 

информация;  Организиране на изложби, дни на отворени врати, тържествени срещи с бивши 

възпитаници или родители; 

 Планиране и осъществяване на цялостната връзка на детската градина с контактни 

групи като дарители, родители, агенции, комисии и др.. 

 Взаимоотношения и създаване на лобита на различни нива – оказване на помощ при 

реализация на проекти. 

 Провеждане на празници,  годишнини, откриване и закриване на учебна година, 

дейност по проекти, национални празници. 

 Осъществяване на връзки с потенциални дарители. 

 Комуникация с национални и общински комисии за сътрудничество при реализация 

на образователната и възпитателната политика на училището и неговото социално партньорство с 

общността. 

 Участие в телевизионни и радио предавания. 

 Участия в изложения, панаири и изложби. 

 Провеждане на допитвания, анкети, проучвания по различни проблеми, нагласи, 

очаквания; 

 Организиране на спортни и образователни състезания с широк достъп; 

 Поддържане непрекъснато на външния и вътрешния вид на сградата - чистота и 

подреждане на средата, като белег на организационната култура; 

 Поддържане на подходящ стил- лого, знаме, работно облекло и др.; 

 Демонстрация на добър тон в общуването между хората и екипите в групите по 

всяко време без превзетост, агресия, маниерничене, пренебрежение и незаинтересованост. 

 Екскурзии до определени места – включително покана да направят такава до самата 

детска градина евентуални бъдещи партньори. 

 Специално организирани събития – брифинги,  пресконференции, пресприеми. 

 Посещения на обекти, срещи с целеви групи. 

 Печатни и аудиовизуални инструменти за комуникации с публиките: документални 

и видеофилми, диапозитиви, фотографии, макети, плакати, постери, диплянки, брошури,  

списания, информационни бюлетини, вестници. 

 Институционално рекламиране - платени публикации като статии, изявления, 

съобщения, подлистници във вестници, обяви за конкурси, опровержения и др. 
Резултат: 

 Предизвикване на интерес към образователната институция и нейните образователни услуги. 



 Адекватното вплитане на детската градина в социалната среда и намиране на допирни точки с 

конкретните интереси на целевите публики. 

 Демонстриране на авторитет и достигане на социален престиж. 

4.   КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
 

 Цел 

       Чрез осъществяване на цялостен, точен и ефективен контрол да се осигурят условия за 

осъществяване на държавната политика в областта на образованието, да се гарантира прилагането и 

изпълнението на държавните образователни изисквания (ДОИ), предвидени в ЗНП и изисквания на 

други нормативни документи. 

  Задачи 

 Да се установи спазването на правилници, планове, графици, заповеди и др. 

 Да се установи качеството на организацията на учебно-възпитателния процес чрез 

директни и индиректни наблюдения, посещения на различни режимни моменти. 

 
 ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

  Дейността на учителите по изпълнението изискванията за: 

 Водене и съхраняване на задължителната документация. 

 Прилагане  на държавните образователни изисквания и на нормативните актове в 

системата на образованието. 

 Спазването на Правилника за вътрешния ред. 

 Спазване на Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд.  

 Изпълняване решенията на Педагогическия съвет и предписанията направени от 

контролните органи. 

 Спазване изискванията за трудовата дисциплина и седмичното разписание. 

 Опазването на материалната база. 

  Дейностите извършвани от помощния и обслужващ персонал: 

   Спазване на санитарно-хигиенните изисквания. 

   Опазване и поддържане на материално-техническата база. 

   Своевременно и правилно попълване на документацията от ЗАС/касиер-домакин на 

детската градина. 

 

  Структура и ефективност на персонала на детската градина. 

 
  ВИДОВЕ И ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

 

 Видове контрол 
 



 Според мястото му в управленския процес (в зависимост от съответния подлежащ 

на оценка етап): 

 превантивен; 

 текущ/оперативен; 

 последващ. 

 Съобразно целите и обхвата (в зависимост от потребността от информация за 

контролирания обект): 

 цялостен – само при необходимост; 

 тематичен (по определена тема); 

 частичен (по определен проблем). 

 

 Според предмета: 

 педагогически; 

 административен; 

 финансов. 

 

  Форми и методи на контрол ( в зависимост от поставените цели, задачи, обект) 

 

 наблюдение – пряко и косвено; 

 проучване и анализ на документацията; 

 анкети с персонала, родителите; 

 интервю с децата; 

 беседи; 

 казуси;тестове;анализ на продуктите на детското творчцество; 

 проучване на резултатите от дейността на обекта – практика, материали, доклади 

и др. информационни носители – напр. портфолио на учителя. 

 Предвид спецификата на организираната форма и актуалните аспекти на 

предучилищното образование, наблюдението на педагогическа ситуация от директора или друг 

контролен орган е неприемливо. Посетителите в групата – директор, родители – да участват като 

партньори или съиграчи на децата. 

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

  Организацията на контролната дейност се осъществява от: 

  Директора – съгласно чл. 4, ал. 1 от Инструкция № 1; 

 На контрол и проверка през учебната година подлежат дейностите по: 

  Своевременно изработване на приемателните списъци и годишните разпределения. 

  Осигуреността на децата с учебници и учебни пособия. 

  Обхват и задържане на подлежащите на задължително обучение. 

  Организация на дневния режим на децата, педагогическата компетентност на 

учителите, използването на иновационни методи на преподаване. 

  Спазване на утвърдените годишни тематични планове.  

  Спазване на правилника за дейността на детската градина. 

  Водене и съхраняване на задължителната училищна документация. 



  Опазване и подобряване на материално-техническата база. 

  Спозване на изискванията за безопасност, заложени в Правилника за безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд; 

  Изпълнение на направените препоръки от контролните органи; 

  Подготовка и провеждане на входни, междинни и изходни нива; 

  Планиране и осъществяване дейността на сформираните към детската градина 

комисии. 

 
 ОТЧЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Всички извършени проверки се отразяват в Книгата за контролна дейност, с изключение на 

ежедневните и постоянни проверки. Отразяването включва констатации, изводи и препоръки със 

срокове за корекция на даден пропуск. 

Посещението на ситуации се отразява в Книгата за контролна дейност, изготвят се 

констативни протоколи, които се поставят в отделен класьор и са неделима част от книгата за 

контрол. 

 
 МЕТОДИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

 

      Методическият анализ се осъществява чрез: 

 Индивидуална консултация. 

 Семинари. 

 Проверка и оценка познаването на нормативната уредба 

 
 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 Намаляване на пропуските до минимум, а при определени задачи – изцяло. 

 Превръщането на детската градина в желана територия. 

 Постигане на висока оценка за детското заведение от страна на контролните органи. 

 

 Индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението 

 Качествени  ٭

                                      Резултати от външното оценяване: 

 % деца, участващи и класирани на регионални, национални или 

международни състезания, конкурси и др. 

 Равнище на знания на детето по ДОС по предучилищно образование. 

 Дял на интегрираните деца със СОП и деца, чийто семеен език не е 

български. 

 Коефициент на отпаднали ученици в начален етап.  

 

 Количествени (на едно дете)  ٭

 

 Размер на вложени инвестиции;  

 Привлечени средства по проекти; 

 Реализирани собствени приходи 



VІ. Въвеждане на Система за финансово управление и контрол (СФУК)  

Продиктувано е от необходимостта да се гарантира реализиране на поставените цели на 

детската градина и по този начин да се отговори на потребностите на обществото за изискуемото 

качество на предлагания възпитателен и образователен продукт. Системата за финансово управление 

и контрол обхваща цялостната дейност на детската градина (възпитателна, образователна, 

финансова, материална база и т.н.). 

1. Цел на СФУК:  

 Да се осигури постигане на целите, поставени в Стратегията за развитие на детската 

градина. Чрез създадените и разписани контроли да се елиминират или намалят рисковете, 

затрудняващи дейността й.  

СФУК е гаранция, че процесите по повод реализиране цялостната дейност на детската градина 

са регламентирани, практически приложими и контролирани. 

 

2. Елементи на СФУК – те са взаимосвързани, допълват се и се отнасят за цялата 

организация, в т.ч. и за отделните й звена. 

                    Контролна среда                  Политики, стратегии, програми, планове 

                Управление на риска                  Стратегия за управление на риска 

               Контролни дейности                  процедури, инструкции, инструменти и документи, записи 

                                       Мониторинг (текущ и специален) 

 Контролна среда – включва всички външни и вътрешни нормативни документи, които 

регламентират политиките на детската градина, определят нейните цели и организират дейността й. 

 Управление на риска – „Управление на риска е процесът по идентифициране, оценяване 

и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на организицията и 

въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до едно 

приемливо равнище” /Министерство на финансите, Методически насоки на елементите на финансово 

управление и контрол, 2006/. Целта на управлението на риска е да се намали вероятността от 

настъпването на потенциалното събитие и неговото негативно влияние. 

 Стратегия за развитие на детската градина – стратегически и оперативни цели, 

както и дейностите за постигането им. Годишната конкретизация на целите  се посочва в 

изискуемите документи при заверката на Образец № 2. 

 Изготвяне на Стратегия за управление на риска / Министерство на финансите, 

Насоки за въвеждането на управление на риска в организациите от публичния сектор, 2008. 

 Първостепенна задача на директора, в управлението на риска, е на основата на поставените 

цели (стратегически и оперативни) да формулира основните дейности на детската градина 

(възпитателна, образователна, финансова, административна и т.н.), да идентифицира рисковете, да ги 

анализира (оцени и прецени вероятността за тяхното настъпване) както и да предприеме 

необходимите контроли (записани в елемента контролни дейности). За да може детската градина да 

реализира своите цели, е необходимо предварително да се познаят рисковете, които застрашават 

нейната дейност при реализирането на целите й.  

 Създаване на Комисия по управление на риска – работна група от специалисти в 

детската градина от различни области. Функции на комисията: 



 Информира директора и персонала относно възможните рискове за детската 

градина, взети решения, предприети мерки. 

 Представя Риск-регистъра на директора, с цел да бъде детайлно запознат с 

идентифицираните рискове, при планиране дейността на детската градина. 

 Подпомага директора с цел да се осигури разработването на адекватни 

планове за действия срущу риска, като по този начин се осъществява неговото ефективно 

управление. 

 Извършва преглед на оповестената информация в Годишния доклад за 

състоянието на финансовото управление и контрол. 

 

 Процес на управление на риска – етапи: 

 І етап – Определяне на целите, идентифициране на рисковете 

 В Стратегията за развитие се определят стратегическите цели на организацията, на базата на 

които детската градина ежегодно определя целите, дейностите и резултатите, които трябва да бъдат 

постиганати. Със заповед на директора се създава работна група, чиято задача е изготвянето на 

Годишен план по реализация на стратегическия план за развитие. В него се посочват оперативните 

цели и задачи. Документът се приема на педагогически съвет. 

 ІІ етап – Класификация на рисковете 

 Рискове, които са общи за детската градина т. е. те биха могли да 

повлияят върху постигане целите на детската градина като цяло. 

 Взаимосвързани рискове – проявлението на един или повече риска в 

отделното звено би могло да доведе до възникването на друг риск. 

 Рискове, които са се проявили в миналото – позволява да се черпи от 

предишен опит, да се проследява даден риск. 

 ІІІ етап – Анализ и оценка на идентифицираните рискове 

 Показатели – вероятност и влияние на рисковете. Оценяват се по скала от 

1 до 5, както следва: 

 Вероятност – характеризира предполагаемата честота за настъпване: 

1. Много ниска вероятност от настъпване 

2. Ниска вероятност от настъпване 

3. Средна вероятност от настъпване 

4. Висока вероятност от настъпване 

5. Много висока вероятност от настъпване 

 Влияние – показва какви са последиците от настъпване на събитието 

за постигане целите на детската градина: 

1. Много слабо влияние 



2. Слабо влияние 

3. Средно влияние  

4. Силно влияние  

5. Много силно влияние 

 След определяне на степените на вероятност и влияние двете оценки се умножават и се 

получава стойност, която представлява цифрово отражение на оценката на риска. 

 Крайните оценки отразяват степента на риска: 

 от 1 до 2 – много нисък риск; 

 от 3 до 4 – нисък риск; 

 от 5 до 10 – среден риск; 

 от 12 до 16 – висок риск; 

 от 20 до 25 – много висок риск. 

 Когато върху една рискова област оказват влияние няколко фактора, оценката на риска се 

изчислява като средна аритметична от оценките на отделните фактори в рисковата област. 

 

 Документиране 

 Анкетна карта – документ, в който се посочват рисковите дейности, 

възможните рискове, както и вероятността за тяхното възникване, сила на влияние и оценка на риска. 

 Риск-регистър – документ с уточнен формат, в който се посочват рисковите 

области, конкретния риск, както и коригиращите мерки.  

 Риск-регистрите за всяко звено се представят на Комисията по управление на риска веднъж 

годишно. На базата на риск-регистрите на отделните звена в детската градина, Комисията създава 

риск-регистър на цялата детска градина в който идентифицира рисковете, застрашаващи постигането 

на целите на детската градина като цяло. 

 Мониторинг и докладване – веднъж годишно се анализира Риск-регистъра. 

 

 Контролни дейности (контроли) – действия за минимализиране на риска и 

увеличаване на вероятността за поситгане на целите. Това са процедурите, инструкциите, 

документите. Контролните дейности се прилагат във всички нива и функции на детската градина. 

 Процедурата – начинът, по който се извършва всяка дейност. Като запис тя 

включва: 

 Цел  

 Очаквани резултати 

 Описание на процедурата 

 Правила за вменяване и промени на отговорности 

 Инструкцията – конкретизира стъпките на процедурата и посочва начина на 

извършването на всяка една от тях. Тя включва комплект от технически правила, предписания и др. 

за извършване на определена дейност/действие от процедурата. Структура: 



 Общи положения – съдържателния обхват на инструкцията. 

 Процес на осъществяване на дейности/действия и разпределение на 

отговорности – посочват се стъпките на процедурата: дейностите, действията по всяка една от тях, 

отговорните служители за реализирането на всяка стъпка, както и сътътстващите я документи. 

 Описание на контролите – изброяват се контролите, като се посочват и 

длъжностните лица, на които се вменяват.  

 Документът – материален обект с информация, фиксиран върху какъвто и да е 

носител, създадена/получена и запазена от организация или лице при изпълнение на задължения, 

определени със закон и ли произтичащи от действие /Закон за националния архивен фонд, 2007, § 1, 

т.6/. 

 Информация и комуникация 

 Информация - Информацията е съвкупност от данни, които имат значение за 

осъществяване на дейността на организацията. 

 Формални системи за информация – въвеждат се чрез писмени правила, които 

задължително се прилагат в детската градина. 

 Правила за изготвяне на информация за персонала – списъчен състав, 

присъствия, отпуски, оценяване, за квалификационна дейност, указания за задължения на персонала 

в конкрегтен случай, база данни за броя на децата към определен момент, средна месечна 

информация, деловодна система и т.н. 

 Правила за изготвяне на информация за плановото разходване на 

акумулираните от детската градина средства и др. 

 

 Неформални информационни системи – позволяват събирането и 

разпространяването на информация от разговори и дискусии в детската градина, с представители на 

други организации, трети лица 

 Комуникация – двупосочно движение на информация в права и обратна посока по 

всички информационни канали в организацията по хоризонтала и по вертикала. Целта е да се повиши 

осведомеността и така да подпомогне постигането на целите на детската градина. 

 Правила за вътрешна и външна комуникация – правила за докладване, 

ежеседмичини и периодични съвещания с персонала, правила за прием на деца в детската градина и 

др. 

 Мониторинг – цялостен преглед на дейността на организацията, който има за цел да се 

установи, че контролните дейности функционират според предназначението. Осъществява се като 

текуща дейност. 

 Текущ мониторинг – непрекъснато в реално време. 

 Специален мониторинг – извършва се след събитията. 

 Честотата на мониторинга зависи от оценката на риска и ефективността на текущия 

мониторинг. 

 

  



  VII. План за реализирането на дейностите 
 

№ Дейности за реализиране на стратегията Срок Финансов 

източник    

 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ 

1. Сключване на договор за охрана 31.10.2021 г. бюджет 

2. Качване на интернет страница на детското заведение 

всички необходими документи 

30.09.2021 г. бюджет 

3.    

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

1. Изработване или  закупуване на национални носии 15.09.2022 г. отстъпки от ДПУ 

2. Закупуване на интерактивни  дъски  за  всяка  група   - 

комплект: сензорен екран, показалка, компютър и 

мултимедиен проектор 

15.09.2024 г. 

 

проекти 

бюджет 

 Осигуряване на електронни образователни и 

познавателни помагала 

 

2022г. издателства 

бюджет 

3. Оборудване  на методичните кабинети с  компютър,  

принтер  и  дидактични материали  

15.09.2022 г. бюджет  

 Дооборудване на физкултурните салони 

 

15.09.2024 г. проекти 

бюджет 

 Реновиране на площадка по БДП 15.09.2022 г. проекти 

бюджет 

 Изграждане на подходяща настилка на  площадката на 

първа група 

15.09.2021 г.  

бюджет 

  

3.       КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 Поддържаща квалификация „ИКТ в образователния 

процес при 5 и 6 годишните“ 

15.09.2022г. проекти 

бюджет 

 

Стратегията за развитието на детската градина се актуализира в следните случаи: 
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