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     Стратегията на ДГ „Космонавт” е разработена на база принципите и 

насоките на  ЗПУО , Наредба 5/ 03.06.16г. за предучилищното образоване, 

Наредба 26/2008г. за устройството и дейността на ДЯ, както и Общинска 

стратегия за развитие на образованието, ОМЕП, Европейска стратегия за 

„Учене през целия живот”, спецификата на ДГ. 

     Стратегията включва педагогически идеи и действия, които водят до 

нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещи потребности на ДГ 

„Космонавт”. Опира се на миналия опит, начертава бъдещи действия по 

посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални 

възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава 

вероятните трудности, установява принципите на ръководство. 

 

І. Мисия 

Мисията на ДГ „Космонавт” е: 

 да поставя основите на личностното развитие на бъдещите граждани на 

Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност; 

 да подготвя децата за предизвикателствата на времето чрез стимулиране на 

техния потенциал и защита на правата им; 

 да осигури оптимална училищна готовност за всяко дете: физическо, 

познавателно, социално, емоционално, езиково и творческо развитие. 

 да мотивира педагогическия екип да реализира в най-висока степен 

професионалните си умения; 

 да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че ДЗ е значима 

и необходима среда за пълноценното развитие на детето от 

предучилищна възраст. 

 

ІІ. Визия 

Настоящата стратегия е ориентирана към следната визия на ДГ 

„Космонавт”:   

 място, където работят хора, които обичат децата и професиите си, 

високо отговорни личности, проявяващи толерантност, 

загриженост и зачитане на човешкото достойнство и уважаване 

правата на децата, поддържат квалификацията си на съвременно 

равнище, стремят се към висока професионална реализация и са 

удовлетворени от работата си; 

 място, където децата се чувстват щастливи, разбрани, защитени и 

подкрепяни; 

 среда, където децата играят и общуват, където се гарантира 

тяхното личностно, емоционално, социално и здравно физическо 

развитие; 

 

 



 

 

 център за обединяване усилията между семейството и ДГ с цел 

споделяне отговорността за възпитанието на децата, център за 

родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, 

сътрудничество и педагогическа информация; 

 среда, където се осигурява високо качество на живот на 

децата,разгръща се пълният им потенциал като предпоставка за 

успех в следващите възрастови периоди. 

 

ІІІ. Ценности 

1.Поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие чрез 

хуманизиране и демократизиране цялостната дейност на ДГ. 

2.Хуманизмът, свободата и творчеството - позитивното възпитание – 

основа на педагогическото взаимодействие. 

3.Оказване на подкрепа на децата и техните семейства чрез 

сътрудничество, позитивно партниране , взаимно зачитане, 

професионализъм, споделена отговорност. 

4.Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите 

потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското 

образователно пространство. 

5.Създаане на условия за реализиране на квалификационна дейност на 

педагогическия екип чрез поддържащо образование – учене през целия 

живот. 

6.Достигане на културен и етнически плурализъм – фактор, влияещ върху 

живота на субекта. 

 

ІV. Цел на стратегията  

     Усъвършенстване на условията в ДГ за максимално развитие 

потенциала на всяко дете: физическо, умствено, нравствено и социално 

чрез съдържателни и разнообразни дейности и интегриране на различните 

видове детска активност. 

     Реализиране на устойчиво развитие на цялостната дейност на ДГ, 

насочено към усъвършенстване на образователно-развиващата се среда и 

образователно-възпитателни практики. 

     Подцели: 

1.Утвърждаване на екипа на ДГ като екип, който търси и апробира добър 

педагогически опит чрез изграждане на гъвкава квалификационна система. 

Стимулиране нагласата на педагозите за учене през целия живот на базата 

на неговата реална самооценка в професионален и личностен план. 

2.Превръщане на ДГ в център за иновационни практики . 

 

 



 

 

3.Повишаване степента на свобода и автономност на децата във 

взаимодействието им със заобикалящата ги среда на базата на 

разнообразното им информиране и личностно развитие. 

4.Усъвършенстване стила на управление за търсене и намиране на решения 

за приспособяване на ДГ към непрекъснато изменящата се среда , за 

стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите. 

5.Интегриране на децата със СОП и т.н. „нестандартни деца”. 

6.Разширяване сътрудничеството и партньорството на екипа с 

родителската общност, институции, общественост с цел реализиране 

мисията на ДГ. 

7.Усъвършенстване на материалната база за осигуряване на модерна и 

функционална среда.  

 

V.Етапи при разработване на стратегията 

1.Анализ на състоянието на ДГ и външната среда 

1.1.Деца 

     В ДГ „Космонавт” се възпитават, обучават и социализират деца от 2 до 

7 годишна възраст. За децата от 2г. до 5г. предучилищното образование е 

по желание на родителите, а от 5г. до постъпването им в първи клас е 

задължително( ЗПУО, Нар.5/03.06.16г.). Децата от 10 месечна възраст до 3 

години посещават яслени групи. Групите се сформират по възрастов 

принцип чрез Системата за електронно централизирано класиране, като 

подборът не се влияе от пола, етническата, религиозната и социалната 

принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за 

закрила на детето , Конституцията на РБългария. 

     В ДГ „Космонавт” не се очертава демографски срив и липса на деца. 

Осъществява се приемственост между ясла - ДГ -  училище. Осигурено е 

здравно обслужване и здравна профилактика.  

     Екипът на ДГ „Космонавт” има потенциал, професионални и творчески 

заложби да стимулира познавателната активност на всяко дете и 

позитивното общуване между тях. Разчита на любознателността , 

сензитивността и изобретателността на децата. Тушира напрежението, 

тревожността и агресивните прояви. Създава адекватни условия за 

индивидулно развитие на всяко дете. 

     Очертава  се вероятност от изтичането на деца от ІІІ и ІV ПГ вследствие 

организирането на такива в училище. 

1.2.Кадрови ресурси 

     ДГ „Космонавт”разполага със следния кадрови състав: 

     Общата численост на персонала е 42души. 

     Педагогически персонал 20 души, от които: 

 



 

      

     Директор – 1 

     Главни учители - 2 

     Старши учители – 9 

     Учители – 8 

     Възрастов състав на педагогиеските кадри: от 25г. до 30г. – 2; от 30г. до 

35г. – 1; от 35г. до 40г. – 3; от 40г. до 45г. – 1; от 45г. до 50г. – 3; от 50г. до 

55г. – 4; от 55г. до 60г. – 6. 

     Образование на педагогическия персонал – висше и с квалификационна 

степен специалист/професионален бакалавър. 

     Непедагогически персонал – 22 души, от които: ЗАС – 1, домакин – 1, 

техн.секретар – 1, общ работник – 1, РПС – 1, готвач – 1, пом.готчач – 2, 

работник кухня – 1, перач – 1, пом.възпитател – 1, чистачи – 11. 

     За децата от яслените групи се грижат 5 мед.сестри. 

     ДГ „Космонавт” има финансови условия за материално стимулиране на 

учителите, прилагащи нетрадиционни или допълнителни педагогически 

дейности чрез Национална програма за диференцирано заплащане, 

делегиран бюджет и Вътрешни правила. Педагогическата колегия е 

квалифицирана, поддържа своята квалификация по годишен план с 

предвидени теми в условията на ДГ и външна такава. Утвърдена е 

екипността на различни равнища. Налице са умения за презентиране и 

популяризиране на собствен опит. Осигурени са здравна профилактика и 

мониторинг на работното място от лицензирана фирма. 

     В пед.екип трябва да се мотивират учителите да придобият умения и 

знания от втора специалност, специализации или квалификационна степен. 

Педагозите нямат достатъчни умения за работа по европейски проекти. 

Липсва и методист-педагог за целенасочено организиране на 

образователния процес и педагогическото взаимодействие. 

 

1.3.Образователно-възпитателен процес 

     В ДГ „Космонавт” са създадени условия за: 

-изграждане на ефективна организационна среда на образователно-

възпитателния процес за постигане на високи резултати във всички 

възрастови групи; 

-равен старт на всички деца и равен достъп на образование; 

-допълнителни дейности; 

-изява и популяризиране  успехите на децата; 

-утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на 

възпитание; 

-приобщаване на децата към националните ценности и традиции; 

-здравен дневен режим 

 



 

-психологическо и физическо развитие на детето 

-успешно интегриране и социализиране на децата. 

     В работата  на педагогическия екип се наблюдават някои пропуски 

относно: 

-недостатъчно противодействие на хиподинамиката на децата; 

-трудоемка диагностика; 

-липса на апробирани интерактивни методи за педагогически 

взаимодействия за детски градини. 

     Педагогическата колегия разполага с потенциал за повишаване на 

квалификацията си чрез посещаване на курсове, тренинги, обучение, 

самообучение, описване и споделяне на добър педагогически опит.  

      

       

1.3.1.Програмна система 

 

     ДГ „Космонавт” прилага Програмна система „Здравей училище” за ІІІ и 

ІV ПГ и Програмна система  „Приказни пътечки” за І, ІІ възрастови групи 

на издателство „Булвест 2000”. 

     Тя е изградена на основата на принципите за интегративност, 

интерактивност и иновативност. Образователното съдържание е 

разработено, опирайки се на натрупания от детето опит и на реално 

проявените детски потребности. Двете системи формират цялостност, 

която предполага разностранни възможности за индивидуална, групова и 

екипна работа с децата при преминаването им през различните възрастови 

етапи. 

     Концептуалният модел на системата е базиран върхуразбирането, че 

главната ценност в системата на предучилищното образование е детето. В 

този план дейността ние подчинена на основната цел- осигуряване на 

равен достъп и качествено възпитание и обучение на децата в ДГ 

„Космонавт”, запазване ценностите на детството и гарантиране правата на 

всяко дете. 

     Като основополагаща е поставена ролята на играта и необходимостта от 

целенасочено използване на игрови педагогически технологии във 

възпитанието и обучението надецата и за осъществяване на образователен 

процес, основавщ се на дейности с практико-приложен и пресъздаващ 

храктер. 

     Прилаганите Програмни системи осигуряват ефективно педагогическо 

взаимодействие с децата в съответствие с действащите нормативни 

документи в системата на българското образование( ЗПУО в сила от         и 

Наредба 5/03.06.16г. на МОН). Системите са ориентирани  

 

 



 

 

къмформирането напредстави, умения и отношения у детето, 

съответстващи на европейската референтна рамка за ключовите 

компетенции: 

-речеви 

-социални 

-когнитивни 

-компетенции за учене и осъзнаване на математически връзки и представи 

-културни 

-компетенции за насърчаване на креативни способности. 

 

 

1.3.1.1.Подходи на педагогическо взаимодействие 

     Системата Приказни пътечки реализира образователната си стратегия 

чрез заложените в системата  „Здравей, училище”за ПГ подходи, методи 

,похвати, модели и средства. Така се гарантира високо качество на 

възпитателно-образователния процес. 

     Педагогическата технология , чрез която се реализира Програмната 

система се формира от система от подходи, система от методи, форми и 

принципи на организацията на педагогическото взаимодействие. 

     Системата от подходи осигурява единство на възпитание и обучение, 

базирани върху партньорска комуникация между детето и педагога, 

съществуващ опит, непрекъснаторазвиващи се потребности и желания на 

детето и динамично развиващи се представи, умения и отношения, 

заложени като очаквани резултати в нормативните документи за 

предучилищна образователна степен. 

     Педагогическите специалисти прилагат в своята работаследните водещи 

подходи: педагогически-ситуационният, психологически(спрямо 

стратегията „Учене през целия живот”) рефлексивния и ценностно-

ориентирания. 

     Рефлексивният подход изисква едновременно с обучението да се работи 

върху развитие на личността на детето по посока на самоопределяне, 

саморегулиране, коопериране,приемане и зачитане на другите. 

Рефлексията като процес се разгръща в аспектите интелектуален, 

личностен, комуникативен и кооперативен. Прилайки този подход ние 

целим стимулиране у детето на реална самооценка в процеса на 

съвместното му общуване и взаимодействие. 

     Ценностно-ориентираният подход е насочен към реализиране на 

възпитателен и образователен процес задостигане на общочовешки 

ценности при запазване и развитие на националната ни идентичност и 

традиции. 



     При ситуационният подход акцентът пада на педагогическото 

взаимодействие между детето и учителя. Той изисква партньорска връзка 

между възрастния и детето. Осъзнаването на детето като партньор в  

дейността означава учителят дакоординира своя поведенчески репертоар 

от позицията надетето, да познава различни стратегии за разрешаване на 

определен вид ситуация, да притежава позитивнознание за динамиката на 

развитието на света. 

     Други подходи, които използваме в практиката сиса комуникативният, 

хуманно-личностен, креативен, експресивен, контекстен, систематизиране 

на опит, продуктивно прилагане на умения в позната и нова среда. 

 

 

1.3.1.2.Форми на педагогическо взаимодействие. 

     Общуването с детето се осъществява на фона на практическото му 

познание за света и протича като самостоятелни епизоди, в които се 

задоволяват потребностите му от позитивно внимание, сътрудничество и 

уважение от страна на възрастния и  стремеж къмвзаимно разбиране и 

съпреживяване. 

     Основната форма , която екипът прилага е педагогическата ситуация. Тя 

е основна форма както наиндивидуално и делово взаимодействие на детето 

с педагога, така и на партньорско взаимодействие на цялата група с него.  

В ситуациите се формират представи, уменияи отношения по конкретно 

програмно съдържание. Те имат обучаващ характер с водещи 

педагогически цели, но те произтичат от потребностите и желанията на 

децата и ги следват. В ситуациите работим за реализиране на игрови, 

игрови-познавателни и практически. Чрез играта в ситуациите спомага 

детето емоционално да преживява, да се реализират негови основни 

желания и очаквания.Играта подпомагадостигането на конкретни 

педагогически цели и неусетно постигане на съответните очаквани 

резултати- т.н. „учене чрез игра”. 

     В ситуациите децата преобразуват, изпробват, пресъздават, откриват 

света. В ситуациите децата се подготвят за срещата им с учебната дейност- 

основа за натрупване на опит, за формиране на представи, умения и 

отношения. 

     Основни форми на педагогическо взаимодействие се провеждат по 

образователните направления: Български език и литература, Математика, 

Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и 

технологии, Физическа култура. 

     Допълнителните форми на педагогическо взаимодействиесе 

организират по преценка на учителя и са свързани с цялостната 

организация на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и 

усъвършенстват отделни компетентности от определените в държавния 

образователен стандарт за предучилищно образование, които допринасят  



 

 

 

за личностното развитиеи за разнообразяване живота на детето. 

     Във всички групи на детската градина се реализират следните 

допълнителни форми: развлечения, центрове по интереси, кътове по 

интереси, ателиета и др.. 

     В организираните допълнителни форми-кътове по интереси, акцентите 

са насочени към личностния и индивидуалния подход към всяко дете, към 

подпомагането на децата да правят избор,да планират, към участието на 

помощник възпитателяи родителите. Самостоятелният избор на детето се 

подпомага от организацията на обстановката. Сътрудничество със 

семейството се изразява в стимулиране на родителите да участват в 

дейността и общуването с децата. 

 

1.3.1.3. Разпределение на формите на педагогическо 

взаимодействие(Приложение седмични програми). 

 

1.3.1.4.Тематично разпределение за всяка възрастова група( изработено от 

всички групи и е неделима част от дневника на групата). 

 

1.3.1.5.Механизъм на взаимодействие между участниците в 

предучилищното образование 

     Основни участници в субект-субектната организация на 

педагогическото взаимодействие в ДГ са: 

дете – родител – учител 

      В тази организация се включват следните основни положения: 

- равностойно партньорство между учител-дете и родител; 

-взаимодействие на учителя с детето от негова позиция; 

-стимулиране на вътрешната познавателна и личностна мотивация на 

детето; 

-стимулиране на асертивността на детето 

-стимулиране на мотивацията за постижения у детето; 

-стимулиране на рефлексивните процеси у детето в интелектуален, 

камуникативен и личностен план; 

-стимулиране на способността за социална и природна ориентация и т.н.. 

     В ДГ са създадени условия за отговорно участие на семейството в 

живота й. Сътрудничеството и взаимодействието между родители и детска 

градина се осъществяват при условия и ред, определени с Правилника за 

дейността на ДГ. В ДГ се разработва План за организиране на дейността с 

родителите, в който са планирани разнообразни форми на взаимодействие, 

които се променят, разнообразяват съобразно желанията , интересите и 

предпочитанията на децата Така в ДГ е изграден и постоянно се  



 

 

 

доизгражда един екип между учителите на групата и родителското ядро.  

Партньорските взаимоотношения на учители, помощник възпитатели и 

родители осъществяват идеите, стратегията, по които работи ДГ, от което 

следва покриването на ДОС за предучилищно образование.  

 

1.4.Учебно-техническа и материална база 

     ДГ „Космонавт” разполага с две сгради: Централна сграда , открита 

преди 45г. с 8 групи и новопостроена , открита през 2013г. с 3 групи. 

Функционират 11 групи( в т.ч. 2 яслени), всяка от които има занималня, 

спалня, сервизно помещение , офис, мини методичен кабинет. В сградите 

има административни кабинети, два методични кабинета, музикален 

кабинет и учителска стая. Новата сграда е съвременна, модерна 

,обзаведена и  оборудвана  с всички необходими мебели и технически 

средства за пълноценния престой на децата в ДГ и осъществяване на 

високо резултатно педагогическо взаимодействие. 

     Всички останали групи са с нови легла , дидактични шкафове, масички 

и отделно обзаведени стаи за игрова дейност. ДГ разполага с интерактивна 

дъска , с която се подпомага образователния процес.   

     В ДГ „Космонавт” са закупени учебно технически средства, които 

подпомагат педагогическия процес – компютри, принтери, копирни 

машини.Разполага с библиотечен фонд – периодичен печат, научна 

литература, помагала и др.. Тази учебна година ще посрещнем с 5 

обновени детски площадки, оборудвани с нови, съвременни уреди за 

дейности на открито. 

     ДГ „Космонавт” разполага със собствена кухня и пералня. Двете сгради 

се отопляват с ТЕЦ, оборудвани са  и с климатици. 

     Сградите се охраняват с периферна и общинска охрана. 

     ДГ „Космонавт” не разполага с физкултурен салон. 

 

1.5. Финансиране 

     Финансирането на ДГ е смесено  - от държавата и общината. 

     Заплатите на персонала и издръжката на детските групи( учебни 

помагала, храна, ремонт, отопление, материали и услуги) се осигуряват от 

фонд държавни дейности . От 2012г. ДГ „Космонавт” е на делегиран 

бюджет. Заплатите на учителите са обвързани с национални програми- 

диференцирано заплащане, кариерно развитие и др.. Съществуват други 

алтернативи за финансиране от проекти, дарения и спонсорство.ДГ 

„Космонавт” участва в проектите „Училищен плод” по ПМС308, Проект 

по физическо възпитание и спорт „Здрави, бързи и смели” по ПМС129. 



     Делегираният бюджет се управлява от директора по приоритетите на 

ДГ. 

 

 

1.6.Външни фактори 

     На дейността на ДГ „Космонавт” оказват влияние и т.н. външни 

фактори като Училищно настоятелство, родителска общност, общински 

структури и културни институции – Община Пловдив, район Северен, 

РУО, куклени театри, както и детски градини и училища , ПУ и др.. 

     Може да се потърсят възможности за прилагането на разнообразни 

инициативи за повишаване активността на родителите, както и контакти с 

фирми и спомоществователи. 

 

2.Идентификация на проблемите 

2.1.Общи проблеми 

 Липсва държавна стратегия за продължителна и повишаваща 

квалификация на педагогическите кадри 

 Липсва национален инструментариум за диагностика 

 .Липсва национална стратегия за спорта при най-малките 

 

2.2.Специфични проблеми 

 Увеличаващи се прояви на агресивни нагласи в предучилищна възраст 

 Затруднена идентификация на нестандартните деца и липса на 

адекватна корекционна дейност 

 Проблеми с родителите – неразбиране целите на детското заведение, 

разминаване на критериите за развитие на децата, свръхпретенции и др.. 

 

VІ. Дейности за постигане на целите и подцелите 

 

1.Административно-управленска дейност 
 

1.1.Търсене на нови контакти с институции, фондации и организации за 

подпомагане дейността на ДГ 

1.2.Поддържане на създадената интернет страница. 

1.3.Участие в проекти и програми(общински,регионални,национални и 

международни).Разработване и управление на проекти от деца и възрастни. 

1.4.Популяризиране на постиженията на деца и учители в интернет 

страницата на ДГ, в медиите. 

1.5.Стимулиране и мотивиране на изяви на де4ца и учители. 

1.6.Търсене допълнителни средства за финансиране на дейностите. 

1.7.Финансиране на курс по компютърна грамотност на членове от 

колегията. 

 



 

 

1.8.Активизиране дейността на училищното настоятелство . 

1.9.Създаване на Обществен съвет към ДГ. 

1.10.Организиране честването на 45г. юбилей от откриването на ДГ. 

1.11.Разширяване съвместната дейност с родителите и семействата на  

децата чрез участие в педагогическото взаимодействие , с оказване 

съдействие пред институции, със съдействие за озеленяване площадките 

по групи. 

 

2.Образователно-възпитателна дейност 

 

2.1.Използване на съвременни методи и подходи за развитие – 

автодидактични игри и материали, интерактивни методи, компютърни 

програми и други. 

2.2.Усъвършенстване системата на диагностика като задължителна 

практика. 

2.3.Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане 

на съдържателен педагогически процес. 

2.4.Организиране на срещи с дейци на културата. 

2.5.Запознаване на децата с културното наследство на гр.Пловдив. 

2.6.Използване на нетрадиционни, интерактивни техники за 

„нестандартните деца” 

2.7.Организиране на допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие – излети, детски туризъм. 

 

3.Квалификационна дейност 
 

3.1.Осигуряване на условия за квалификация на различни равнища. 

3.2.Включване на учители в курсове за придобиване на по-висока ПКС. 

3.3.Включване в обучителни програми за работа с мултимедия, чужд език 

и педагогически иновации. 

3.4.Осъществяване на обмяна на добри педагогически практики с колеги от 

други ДГ. 

 

4.Социално-битова и финансова дейност. 
 

4.1.Осъществяване на контрол за правилно разпределение на финансовите 

средства. 

4.2.Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала. 

4.3.Организиране на различни „антистрес” дейности – спортни, културни и 

др.. 

 



 

 

4.4.Оборудване на спортна площадка в близост до новата сграда на ДГ. 

4.5.Обновяване на трите детски площадки на новата сграда. 

4.6.Закупуване на персонални компютри по групи. 

4.7.Обогатяване библиотечните кътове по групи. 

4.8.Обогатяване на игровата и дидактична база – групи, МК. 

4.9.Обособяване и оборудване на площадка по БДП. 

4.10.Обзавеждане дидактични шкафове, мини методичните кабинети по 

групи. 
 

5.Финансово осигуряване изпълнението на стратегията 
 

5.1.Финансиране от държавния и общински бюджет. 

5.2.Разработване на проекти с външно финансиране. 

5.3.Привличане на спонсори. 

5.4.Реализиране на благотворителни кампании. 

5.5.Собствен труд на служители от Дг. 

 

VІІ. Очаквани резултати 
 

1.Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда. 

2.Творческо развитие. 

3.Решаване на проблемите. 

4.Промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив. 

5.Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. „Вграждане”на 

детето чрез социализацията му в общността. Формиране на чувство за 

приобщеносткъм социалната среда. 

6.Използване на нови педагогически технологии. 

7.Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора. 

8.Разширяване на ползотворните контакти на ДГ с другите социални и 

обществени фактори. 

9.Педагогизиране на родителската общност. 

 

VІІІ. Общи положения 
 

1.Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на ДГ за 

четири години. 

2.Стратегията се приема на Педагогически съвет. Изпълнението й се 

отчита пред ПС. 

3.Стратегията се актуализира след изтичане на срока й. 

4.Основен инструмент на Стратегията са  годишните планове за 

цялостната дейност на ДГ.  

 


