
ПРИЛОЖЕНИЕ към Стратегия за развитието на детската градина 
 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 
по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Малина“ 

за периода 15.09.2022- 14.09.2026г. 

 
Учебна 2022-2023 година 

 
№ Дейност Финансиране Очаквани резултати 

I Административно-
стопанска дейност 

  

1. Поддържане сграден 
фонд 

  

1.1 Поддържане и 
обогатяване на 
иновативния интериор в 
помещенията на групите 
на втори адрес на 
детската градина 

Делегиран бюджет Осигуряване на 
развиваща среда 

1.2 Частично обновяване на 
фоайета и коридори  

Делегиран бюджет Пълноценно 
използване на 

пространствата, 
създаване на кът по 
БДП,  учебен кът с 

разработени проекти 
от деца и родители  

1.3 Обогатяване на 
дидактичната база – 
игрови и дидактични 
средства за работа в 
групите. 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

Функционална, 
съобразена с 
възрастовата 

специфика на децата,  
образователна среда 

1.4 Текуща поддръжка на 
плувен басейн за 
спазване на Наредба 
3/5.2.2007 за здравните 
изисквания към ДГ 

 Гарантиране 
безопасна и 

здравословна среда на 
деца и работещи в 
детското заведение 

2. Поддържане на 
дворното пространство 

  

2.1 Изграждане на опитни 
полета 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране, 

Изграждане на ново 
образователно 



ОП „Паркове и 
градини“ 

пространство в двора 
на ДГ 

2.2 Осигуряване на 
разнообразна детска 
литература и 
енциклопедии 

Делегиран бюджет Обогатяване 
материалната база с 
подходяща детска  

литература и книги. 

 

2.3 Закупуване на спортни 
уреди и съоръжения за 
различни двигателни 
активности. 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

Подобряване и 
оптимизиране вида на 
спортните игрища и 
физкултурен салон. 

2.4 Изграждане на еко 
площадка „С грижа за 
насекоми, птички и 
цветя“ на първи адрес на 
детската градина 

Външно финансиране - 
ПУДООС 

Обособяване на ново 
образователно 
пространство с 

екологична 
насоченост. 

2.5 Допълнително 
озеленяване на дворното 
пространство. 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

Облагородяване и 
подобряване 

условията в дворното 
пространство 

3. Други   

3.1 Актуализиране и 
поддръжка на сайта на 
ДГ“МАЛИНА“ 

Делегиран бюджет Обезпечаване на 
информационната 

осигуреност на 
родители и 

общественост 

3.2 Анализ и оптимизиране 
разходите по издръжка на 
ДГ“МАЛИНА“ 

 Ефективно 
управление и 
разходване на 

бюджета 

II Организационно-
педагогическа дейност 

  

1. Изработване и 
утвърждаване на 
цялостна концепция за 
провеждане на 
образователния процес – 
годишен  план и 
програми – БДП,  

 Оптимизиране и 
осигуряване на 

качествен 
образователен процес 
в детското заведение 



Празници и развлечения, 
Етичен кодекс и др. 

2. Създаване на 
методически обединения, 
работни групи, комисии 

 Оптимизиране и 
осигуряване на 

качествен 
образователен процес 
в детското заведение 

3. Създаване на работна 
група, изработване на 
проект за детска 
площадка за 
кандидатстване по 
Общинска образователна 
програма 

Делегиран бюджет, 
външно финансиране 

Разгръщане 
потенциала на 

учителите за работа 
по значими за 

градината проекти 

4. Осигуряване на 
познавателни книжки за 
първа, втора, трета и 
четвърта възрастови 
групи 

Делегиран бюджет Осигуряване учебни 
помагала 

5. Осигуряване на 
материали за дейностите 
по образователни 
направления ИИ и КТ 

Делегиран бюджет  Осигуряване на 
допълнителни 

материали 

6. Провеждане на 
традиционен спортен 
празник и закупуване на 
спортни пособия и уреди 

ПМС на МС 
- № 
46/19.03.2020 
г. изм. ДВ. 
бр. 18 от 
02.03.2021 г., 
             в 
сила от 

2.03.2021 г. 
  

Стимулиране 
спортните изяви на 
децата, обогатяване 
набора от спортни 

пособия  

7. Оптимизиране на МБ  с 
пособия и сензорни 
материали за работа с 
деца със СОП 

 

Делегиран бюджет Подобряване 
условията за работа с 

деца със СОП 

    



III Контролна дейност 

1. Изработване план за 
контролната дейност и 
прилагане в съответствие 
с чл. 258 от ЗПУО–
финансов, 

аминистративен, 
педагогически 

 

 Повишаване 
качеството на работа в 

детското заведение 

IV Квалификационна 
дейност 

  

1. Управленска 
квалификация 

- директор 

Делегиран бюджет Повишаване знанията 
и уменията за 

качествено 
управление  

2. Квалификация учители – 
„Компетентностен 
подход в образованието“ 

 

Делегиран бюджет Повишаване знанията 
и уменията на 

учителите 

 

3. Квалификация на 
помощния персонал: 
„Как да общуваме с 
децата“ 

Вътрешна 
квалификация 

Повишаване 
компетентностите на 
помощния персонал 

 

V 

 

Работа със 
семейството 

  

1. Свикване заседания на 
Обществения съвет във 
връзка с чл. 267, ал.1 от 
ЗПУО 

 Работа с 
представители на 

родителските активи 
за оптимизиране на 

образователния 
процес 

2. Родителски срещи по 
групи: „Денят на детето в 
детската градина“ 

 Родителски срещи по 
групи за подкрепа на 

семейството и 
родителите. 

3. Анкета за изследване 
нагласите на 

Делегиран бюджет Информиране относно 
нагласите и 



новопостъпилите деца в 
монтесори групите 
контекста на 
съвременната детска 
градина 

 

 очакванията на 
родителите  от 

взаимодействието им 
с педагозите в дг  

4. Училище за родители: 
Как да подготвим детето 
за постъпване в детска 
градина 

Делегиран бюджет Повишаване знанията 
на родителите, 

постигане на по-
голяма близост м/у 

родители и деца 

5. Създаване на фейсбук 
страница на детската 
градина 

 Оптимизиране 
информираността и 
взаимодействието с 

родителската общност 

VI Управление на 
човешките ресурси 

  

1. Номинация – учител на 
годината 

 Оценка труда на 
педагозите в ДГ 

2. Заседание на 
Обществения съвет, 
работни срещи 

 Решаване на 
оперативни въпроси 

3. Тренинг с помощния 
персонал: “Мястото  на 
помощник-възпитателя 
във възпитателно-
образователния процес“ 

Вътрешна 
квалификация 

Актуализиране и 
оптимизиране 

знанията и уменията 
на помощния 

персонал  

VII Взаимодействие с 
институции и НПО 

  

1. Установяване контакти с 
НПО, възможност за 
партньорски 
взаимоотношения 

 Обновяване и 
утвърждаване имиджа 
на детското заведение, 

популяризиране 

2. Проучване 
възможностите за работа 
по проекти и национални 
програми 

 Оптимизиране 
работния процес в 
детската градина 

  3. Взаимодействие с РУО, с  Оптимизиране на 



МОН и структурните му 
звена 

работния процес в 
детската градина 

  4. Взаимодействие с отдел 
“Образование“ 

 Оптимизиране на 
работния процес в 
детската градина 

  
Учебна 2023/2024 година  

 
№ Дейност Финансиране Очаквани резултати 

I Административно-
стопанска дейност 

  

1. Поддържане сграден 
фонд 

  

1.1 Освежаване на интериора 
и обогатяване на 
дидактичните материали в 
групите, съобразно 
възрастовата специфика 
на децата. 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

Функционална, 
развиваща, съобразена 

с възрастовата 
специфика 

образователна среда 

1.2 Частични вътрешни 
ремонти и 
преструктуриране на 
вътрешните пространства 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

Осигуряване на 
безопасни условия на 
труд, оптимизиране на 
образователната среда 

1.3 Обогатяване на 
библиотечния фонд с нова 
методична литература и 
педагогическа периодика. 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

Оптимизиране на 
образователната среда 

в подкрепа на 
педагогическите 

специалисти. 

1.4 Обособяване на кът 
„Нашата родина 
България“ – със 
държавните символи и 
традиционни български 
предмети от бита. 

Делегиран бюджет, 
външно 

финансиране/дарение/  

Подобряване и 
обогатяване на 

образователните 
пространства за деца. 

1.5 Текуща поддръжка на 
плувен басейн за спазване 
на Наредба 3/5.2.2007 за 
здравните изисквания към 

Делегиран бюджет Гарантиране 
безопасна и 

здравословна среда на 
деца и работещи в 



ДГ  детското заведение 

2. Поддържане на дворното 
пространство 

  

2.1 Обогатяване на 
изградената еко площадка 
. 

Оформяне на еко кът във 
вътрешния двор на 
детската градина 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

Обособяване нова еко 
-образователна среда 

за учене на база 
собствен опит. 

2.2 Обновяване на 
съществуващите 
футболни игрища  в 
дворовете на детската 
градина 

Делегиран бюджет  Опазване на сградния 
фонд 

2.3 Изграждане на нови 
игрови и дидактични 
съоръжения от еко 
материали на детските 
площадки, съобразно 
възрастовите специфики 
на децата. 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

Осигуряване на 
безопасна 

образователна и 
игрова среда, 

съобразно 
възрастовите 

специфики на децата. 

2.4 Допълнително 
озеленяване на дворното 
пространство 

Делегиран бюджет и 
външно финансиране 

Облагородяване и 
подобряване 

условията в дворното 
пространство 

II Организационно-
педагогическа дейност 

  

1. Изработване и 
утвърждаване на годишни 
планове и програми, 
ПДДГ, ПБУВОТ, Етичен 
кодекс и др. 

Делегиран бюджет Оптимизиране и 
осигуряване на 

качествен 
образователен процес 
в детското заведение 

2. Създаване на методически 
обединения, работни 
групи, комисии 

 Оптимизиране и 
осигуряване на 

качествен 
образователен процес 
в детското заведение 

3. Създаване на работна 
група, изработване на 

Делегиран бюджет Разгръщане 
потенциала на 



проекти за кандидатстване 
по Национални програми, 
Общинска образователна 
програма, 

Допълнително 
финансиране 

учителите за работа по 
значими за градината 

проекти 

4. Осигуряване 
познавателни книжки за 
първа, втора, трета и 
четвърта възрастови  
групи 

 

Делегиран бюджет Осигуряване на 
познавателни книжки 

5. Осигуряване на материали 
за творческите кътове в 
групите 

 

Делегиран бюджет Обогатяване на 
кътовете за творческа 

работа 

  6. Закупуване на спортни 
уреди и облекла  

 

По ПМС 46 Осигуряване набор от 
спортни пособия 

7. Осигуряване на 
дидактичен и оперативен 
материали за различните 
възрастови групи. 

Делегиран бюджет Обогатяване 
дидактичната база в 
детското заведение 

III Контролна дейност   

1. Изработване план за 
контролната дейност и 
прилагане в съответствие 
с чл. 258 от ЗПУО – 
административен, 
педагогически и финансов 
контрол. 

 Повишаване 
качеството на работа в 

детското заведение 

IV Квалификационна 
дейност 

  

1. Управленска 
квалификация - директор 

Делегиран бюджет Повишаване знанията 
и уменията за 

качествено 
управление на 

финансите 

3. Квалификационен курс – 
външна квалификация: 

Делегиран бюджет Повишаване знанията 
и уменията на 



„Технологии за 
формиране и развитие на 
ключови компетентности“ 

 учителите 

V Работа със семейството   

1. Свикване заседания на 
Обществения съвет във 
връзка с чл. 267, ал.1 от 
ЗПУО 

 

 Работа с 
представители на 

родителските активи 
за оптимизиране на 

образователния 
процес 

2. Тематични следобеди с 
представяне на професии 
от родители  

 Стимулиране на 
родителската общност 

за съвместни 
инициативи 

3. Училище за родители: 
“Формиране на безопасно 
поведение у децата“ 

Външно финансиране Повишаване знанията 
на родителите, 

постигане на по-
голяма близост м/у 

родители и деца 

4. Ден на Земята, Ден на 
водата – съвместни 
инициативи с родителите 

  

външно финансиране 

Постигане на по-
голяма близост м/у 
родители и деца, 

обогатяване 
празничния календар 
на детската градина 

VI Управление на 
човешките ресурси 

  

1. Заседание на 
Обществения съвет, 
работни срещи 

 Решаване на 
оперативни въпроси 

2. Номинация – учител на 
годината 

 Оценка труда на 
педагозите в ДГ 

3. Лекция и дискусия  с пом. 
персонал: „ Как да 
общуваме с родителите“ 

Вътрешна 
квалификация 

Повишаване 
компетентността на 
помощния персонал 

 

4. Провеждане на анкета 
сред персонала относно 

 Повишаване знанията 
за спецификата  



спецификата на 
общуването с родители, 
отчитане резултат 

на общуването и 
партнирането с 
родителите в 

образователния 
процес 

5. Диференцирано 
заплащане  

Делегиран бюджет Стимулиране труда на 
учителя 

VII Взаимодействие с 
институции и НПО 

  

1. Проучване възможностите 
за работа по проекти и 
национални програми 

 Оптимизиране 
работния процес в 
детската градина 

2. Установяване контакти с 
НПО, възможност за 
партньорски 
взаимоотношения 

 Обновяване и 
утвърждаване имиджа 
на детското заведение, 

популяризиране 

3. Взаимодействие с МОН и 
структурните му звена 

 Оптимизиране 
работния процес в 
детската градина 

4. Взаимодействие с отдел 
„Образование“ 

 Оптимизиране 
работния процес в 
детската градина 

 
 
 

 
Учебна 2024/2025  година 

 
№ Дейност Финансиране Очаквани резултати 

I Административно-
стопанска дейност 

  

1. Поддържане сграден фонд   

1.1 Обновяване на коридорните 
пространства, обособяване 
кътове за отглеждане на 
различни растения. 

Делегиран бюджет  Естетизиране и 
оптимизиране на 

образователната среда 

1.2 Обогатяване на кът с Делегиран бюджет Обогатяване на 



проекти, кът по БДП и външно 
финансиране 

образователните 
пространства в детската 

градина 

1.3 Обособяване на кът „Моят 
роден град – Пловдив“  

 

Делегиран 
бюджет, дарение 

Оптимизиране на 
образователната среда 

1.4 Обогатяване и разширяване 
на битовия  кът в ДГ с 
материали посветени 
специално на Пловдив. 

Делегиран бюджет 
и външно 

финансиране 

Естетизиране и 
оптимизиране на 

образователната среда 

1.5 Обогатяване на кабинета  
на психолога с материали 
за деца със СОП 

Делегиран бюджет 
и външно 

финансиране 

Оптимизиране на 
образователната среда 

2. Поддържане на дворното 
пространство 

  

2.1 Поддръжка на зелените  
пространства, засаждане на 
цветни алеи. 

Делегиран бюджет 

И ОП“Паркове и 
градини“ 

Подобряване вида на 
двора и детските 

площадки 

2.2 Изграждане на нови игрови 
и дидактични съоръжения 
от еко материали на 
детските площадки, 
съобразно възрастовите 
специфики на децата. 

Делегиран бюджет 
и външно 

финансиране 

Осигуряване на 
безопасна 

образователна и игрова 
среда, съобразно 

възрастовите 
специфики на децата. 

3. Други 

 

  

3.1 Актуализиране и 
поддръжка на сайта на 
ДГ“МАЛИНА“ 

Делегиран бюджет Обезпечаване на 
информационната 

осигуреност на 
родители и 

общественост 

3.2 Анализ и оптимизиране 
разходите по издръжка на 
ДГ“МАЛИНА“ 

 Ефективно управление 
и разходване на 

бюджета 

II Организационно-
педагогическа дейност 

  

1. Изработване и Делегиран бюджет Оптимизиране и 



утвърждаване на годишни  
планове и програми – БДП,  
Празници и развлечения, 
Етичен кодекс и др. 

осигуряване на 
качествен 

образователен процес в 
детското заведение 

2. Избор и създаване на 
методически обединения, 
работни групи, комисии. 

 Оптимизиране и 
осигуряване на 

качествен 
образователен процес в 

детското заведение 

3. Създаване на работна 
група, изработване на 
проекти по текущи 
национални програми 

 

Делегиран бюджет Разгръщане потенциала 
на учителите за работа 

по значими за градината 
проекти 

4. Осигуряване познавателни 
книжки за всички 
възрастови групи 

Делегиран бюджет Осигуряване на 
познавателни книжки 

5. Закупуване на спортни 
пособия и уреди 

 

По ПМС на МС 46 Обогатяване набора от 
спортни уреди в дг 

6. Създаване на работна група 
за кандидатстване по 
национални програми 

Делегиран бюджет Обогатяване 
дидактичната база в 
детското заведение 

III Контролна дейност   

1. Изработване план за 
контролната дейност и 
прилагане в съответствие с 
чл. 258 от ЗПУО – 
административен, 
педагогически и финансов 
контрол 

 Повишаване качеството 
на работа в детското 

заведение 

IV Квалификационна 
дейност 

  

1. Квалификация на 
учителския колектив на 
тема:“ Иновативни 
технологии за 
взаимодействие на детето 

Делегиран бюджет Повишаване знанията, 
уменията и 

компетентностите на 
учителите 



от предучилищна възраст с 
околния свят“ 

2. Управленска квалификация 
- директор 

Делегиран бюджет Оптимизиране знанията 
и уменията по актуални 

въпроси и проблеми 

V Работа със семейството   

1. Родителски срещи по групи 
– индивидуални и общи 

 Родителски срещи по 
групи в подкрепа на 

семейството. 

2. Училище за родители: “Как 
да формираме умения у 
детето за взаимодействие с 
околния свят“ 

 Акцент върху 
важността от 

изграждането на 
правилно поведение у 

децата при 
взаимодействие  

околния свят 

3. Свикване заседания на 
Обществения съвет във 
връзка с чл. 267, ал.1 от 
ЗПУО 

 Работа с представители 
на родителските активи 

за оптимизиране на 
образователния процес 

VI Управление на човешките 
ресурси 

  

1. Номинация – учител на 
годината 

 Оценка труда на 
педагозите в ДГ 

2. Заседание на Обществения 
съвет, работни срещи 

 Решаване на 
оперативни въпроси 

3. Диференцирано заплащане Делегиран бюджет Стимулиране труда на 
учителя 

VII Взаимодействие с 
институции и НПО 

  

1. Проучване възможностите 
за работа по проекти и 
национални кампании 

 Оптимизиране работния 
процес в детската 

градина 

2. Взаимодействие с отдел 
„Образование“ 

 Оптимизиране работния 
процес в детската 

градина 

3. Взаимодействие с МОН и  Оптимизиране работния 



структурните му звена процес в детската 
градина 

4. Образователен обмен с 
други ДГ в гр. Пловдив 

 Обмяна на добри 
практики 

5. Установяване контакти с 
НПО, възможност за 
партньорски 
взаимоотнощения 

 Обновяване и 
утвърждаване имиджа 
на детското заведение, 

популяризиране 

 
                                              Учебна 2025/2026 година 

 
№ Дейност Финансиране Очаквани резултати 

I Административно-
стопанска дейност 

  

1. Поддържане сграден фонд   

1.1 Обновяване на коридорните 
пространства, обгатяване на 
кътовете за отглеждане на 
различни растения. 

Делегиран бюджет  Естетизиране и 
оптимизиране на 

образователната среда 

1.2 Обогатяване на кът с 
проекти, кът по БДП 

Делегиран бюджет 
и външно 

финансиране 

Обогатяване на 
образователните 

пространства в детската 
градина 

1.3 Обособяване на кът „Моят 
детски свят“  

 

Делегиран 
бюджет, дарение 

Оптимизиране на 
образователната среда 

1.4 Обогатяване на създадените 
екокътове  във вътрешен 
двор. 

Делегиран бюджет 
и външно 

финансиране 

Естетизиране и 
оптимизиране на 

образователната среда 

1.5 Обогатяване на кабинета  
на психолога с материали 
за деца със СОП 

Делегиран бюджет 
и външно 

финансиране 

Оптимизиране на 
образователната среда 

2. Поддържане на дворното 
пространство 

  

2.1 Поддръжка на зелените  
пространства, засаждане на 
цветни алеи. 

Делегиран бюджет 

И ОП“Паркове и 

Подобряване вида на 
двора и детските 

площадки 



градини“ 

2.2 Изграждане на нови игрови 
и дидактични съоръжения 
от еко материали на 
детските площадки, 
съобразно възрастовите 
специфики на децата. 

Делегиран бюджет 
и външно 

финансиране 

Осигуряване на 
безопасна 

образователна и игрова 
среда, съобразно 

възрастовите 
специфики на децата. 

3. Други 

 

  

3.1 Актуализиране и 
поддръжка на сайта на 
ДГ“МАЛИНА“ 

Делегиран бюджет Обезпечаване на 
информационната 

осигуреност на 
родители и 

общественост 

3.2 Анализ и оптимизиране 
разходите по издръжка на 
ДГ“МАЛИНА“ 

 Ефективно управление 
и разходване на 

бюджета 

II Организационно-
педагогическа дейност 

  

1. Изработване и 
утвърждаване на годишни  
планове и програми – БДП,  
Празници и развлечения, 
Етичен кодекс и др. 

Делегиран бюджет Оптимизиране и 
осигуряване на 

качествен 
образователен процес в 

детското заведение 

2. Избор и създаване на 
методически обединения, 
работни групи, комисии. 

 Оптимизиране и 
осигуряване на 

качествен 
образователен процес в 

детското заведение 

3. Създаване на работна 
група, изработване на 
проекти по текущи 
национални програми 

 

Делегиран бюджет Разгръщане потенциала 
на учителите за работа 

по значими за градината 
проекти 

4. Осигуряване познавателни 
книжки за всички 
възрастови групи 

Делегиран бюджет Осигуряване на 
познавателни книжки 



5. Закупуване на спортни 
пособия и уреди 

 

По ПМС на МС 46 Обогатяване набора от 
спортни уреди в дг 

6. Създаване на работна група 
за кандидатстване по 
национални програми 

Делегиран бюджет Обогатяване 
дидактичната база в 
детското заведение 

III Контролна дейност   

1. Изработване план за 
контролната дейност и 
прилагане в съответствие с 
чл. 258 от ЗПУО – 
административен, 
педагогически и финансов 
контрол 

 Повишаване качеството 
на работа в детското 

заведение 

IV Квалификационна 
дейност 

  

1. Квалификация на 
учителския колектив на 
тема:“Екопедагогика за 
доучилищна възраст за 
формиране на 
еко(био)центрично 
поведение – теория и 
практика “ 

Делегиран бюджет Повишаване знанията, 
уменията и 

компетентностите на 
учителите 

2. Управленска квалификация 
- директор 

Делегиран бюджет Оптимизиране знанията 
и уменията по актуални 

въпроси и проблеми 

V Работа със семейството   

1. Родителски срещи по групи 
– индивидуални и общи 

 Родителски срещи по 
групи в подкрепа на 

семейството. 

2. Училище за родители: “Как 
да формираме у детето 
умения за грижи за 
природата“ 

 Акцент върху 
важността от 

изграждането на 
правилно поведение у 

децата при 
взаимодействие с 
заобикалящия го 



природен свят 

3. Свикване заседания на 
Обществения съвет във 
връзка с чл. 267, ал.1 от 
ЗПУО 

 Работа с представители 
на родителските активи 

за оптимизиране на 
образователния процес 

VI Управление на човешките 
ресурси 

  

1. Номинация – учител на 
годината 

 Оценка труда на 
педагозите в ДГ 

2. Заседание на Обществения 
съвет, работни срещи 

 Решаване на 
оперативни въпроси 

3. Диференцирано заплащане Делегиран бюджет Стимулиране труда на 
учителя 

VII Взаимодействие с 
институции и НПО 

  

1. Проучване възможностите 
за работа по проекти и 
национални кампании 

 Оптимизиране работния 
процес в детската 

градина 

2. Взаимодействие с отдел 
„Образование“ 

 Оптимизиране работния 
процес в детската 

градина 

3. Взаимодействие с МОН и 
структурните му звена 

 Оптимизиране работния 
процес в детската 

градина 

4. Образователен обмен с 
други ДГ в гр. Пловдив 

 Обмяна на добри 
практики 

5. Установяване контакти с 
НПО, възможност за 
партньорски 
взаимоотнощения 

 Обновяване и 
утвърждаване имиджа 
на детското заведение, 

популяризиране 

 
 
 
 
                                                
 


