


ДГ „Божур“ – ул. “Райко Даскалов” № 1 (ЦГЧ)

 Да мотивира учителите да реализират в най-висока

степен уменията си.

 Да създава благоприятна и разнообразна среда за

детското развитие.

 Да стимулира и убеждава родителите и

обществеността, че детската градина е значима и

необходима среда за пълноценно развитие на детето

в предучилищна възраст.

 Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности

на всяко дете.

Мисия



ДГ „Божур“ – ул. “Райко Даскалов” № 1 (ЦГЧ)



ДГ „Божур“ – друга сграда, ул."Владислав Очков" № 9 (кв. “Ново село”)



ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ – ж.к. “Българка”

Мисия

 Да се утвърдим като желано и любимо място за
децата, осигуряващо им равен шанс и качествено
образование чрез съчетаване на добрите традиции и
модернизация на процесите.

 Да поставим основите в личностното развитие на
бъдещите европейски граждани, съхранили своята
национална, културна и родова идентичност.

 Да възпитаваме хора на бъдещето – знаещи,
можещи, с високо самочувствие, основано на знания,
умения и възможности, изпълнени с оптимизъм и
вяра в собствените сили, с критично мислене и
творчески заряд, притежаващи богатство от
интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да
работят в екип и да взаимодействат с другите.

Предстоят ремонтни дейности по
Оперативна програма “Региони в
растеж”



ДГ „Вержин и Хаик Папазян“ – ж.к. “Българка”



ДГ „Детство“ – ж.к. “Младост”

 Детската градина да бъде желана територия за
пълноценно и личностно развитие на всички деца,
осигуряваща равни възможности за физическо,
духовно и социално израстване, стимулираща
индивидуалността и творческите им способности.

Мисия

Предстоят ремонтни дейности по
Оперативна програма “Региони в
растеж”



ДГ „Детство“ДГ „Детство“ – ж.к. “Младост”



ДГ „Детски рай“ – ж.к. “Дружба” „ Да обичаш децата е истинско щастие!

Да те обичат децата е привилегия,

на която си заслужава да се посветиш!”

 Да осъществява модерно, достъпно и качествено
предучилищно образование и възпитание чрез
мотивирани и висококвалифицирани педагози.

 Да се развива устойчиво и дългосрочно като
значима, престижна институция в обществото,
осигуряваща на всички деца равен шанс и най-
добрия старт в живота за утрешния свят.

 Да бъде дом за детето, където то се чувства

обичано, значимо и ценено. Любимо място, където

да може да играе и да опознава света, да изразява

пълноценно своите умения и таланти, да се развива,

да твори и да успява.

Мисия

 Съвременна и модерна детска градина с
приветлива, богата и креативна образователна
среда, в която децата растат здрави, спокойни и
щастливи, уверени в своите възможности.



ДГ „Детски рай“ – ж.к. “Дружба”



ДГ „Еделвайс“ - ж. к. “Дружба”

Мисия

 Модерна, гъвкава, конкурентна институция в
системата на предучилищно и училищно
образование с утвърден престиж и достойно място.

 Екипът ни се състои от високо квалифицирани
педагози и медицински сестри и олицетворява
любовта към децата и отговорността за бъдещето им
с амбицията да отключва в тях вратите към познание,
традиции и духовност.

 Целият екип работи с устрем, вдъхновение и
всеотдайност, за да развива хармонично детската
личност, да стимулира творчеството, изявите,
социалния опит на децата, давайки им равен старт за
възпитание, обучение и поставяне основите за учене
през целия живот.



ДГ „Еделвайс“ - ж. к. “Дружба”



ДГ „Елица“ – ж.к. “Сини камъни”

Мисия

 Толерантност към различията.

 Провокиране интереса на децата към екипна работа
в различни дейности.

 Ефективно взаимодействие и партньорство с
родителите.

 Осигуряване на условия за активен двигателен
режим и здравословен начин на живот.

 Практическата приложимост на изучаваното учебно
съдържание и поставяне на детето в активна
позиция по отношение на знанията.



ДГ „Елица“ – ж.к. “Сини камъни”



ДГ „Звездица“ – кв. “Даме Груев”

Мисия

" В детска градина "Звездица“ 
живеят щастливи дечица.

В нея чудесно живеят
И весели песнички пеят.”

 Подготовка на децата за предизвикателствата на

времето, чрез стимулиране на техния потенциал.

 Самоутвърждаване и свобода на детския избор и

развитие на потенциалните възможности на всяко

дете.

 Създава благоприятна позитивна и разнообразна

среда за развитие на всички деца независимо от

техния пол, възраст и вероизповедание.

 Мотивира учителите да реализират в най-висока

степен уменията си.

 Стимулира и убеждава родителите и

обществеността, че детската градина е значима и

необходима среда за пълноценното развитие на

детето от предучилищна възраст.

 Гарантира равно качество на услугите за всички деца.

Предстоят ремонтни дейности  
Национален доверителски еко-фонд



ДГ „Звездица“ – кв. “Даме Груев”



ДГ „Здравец“ – кв. “Речица”

Мисия

 Равен шанс и качествено предучилищно

образование и възпитание на всички деца.

 Създаване на условия за привличане на децата в

детското заведение. Пълен обхват на 5 и 6 г. деца.

Намаляване броя на отсъстващите деца по различни

причини.

 Формиране на личности със социално поведение в

съответствие с потребностите на обществото в дух на

уважение и толерантност към индивидуални и

културни различия.

 Прилагане на стратегии и творчески подходи за

сътрудничество между детската градина,

семейството и институциите за реализиране на

държавната политика в областта на предучилищното

образование и възпитание.



ДГ „Здравец“ – кв. “Речица”



ДГ „Зорница“ – ж.к. “Стоян Заимов”

Мисия

 Да изградим щастливо, мотивирано и уверено в

собствените си сили дете.

 Да създадем благоприятна позитивна и

разнообразна среда, в която детето се чувства

добре, получава обич и обучение съобразно

държавния образователен стандарт, индивидуален

подход, стимулиране потенциалните му

възможности и пълноценна подготовка за училище.

 За родителите – сигурност и спокойствие в

напрегнатото ежедневие, както и увереност, че

детето им се обгрижва от професионалисти, с много

внимание и любов.

Предстоят ремонтни дейности по
Оперативна програма “Региони в растеж”



ДГ „Зорница“ – ж.к. “Стоян Заимов”



ДГ „Калина“ – ул. “Асеновска” № 72Б (кв. “Комлука”)

Мисия

 Превръщане на детската градина в привлекателен

център за развитие, изява и творчество на децата.

Подобряване на материалната среда и създаване на

социално педагогически комфорт за

интелектуалното и физическо развитие на децата.

 Осигуряване на равен достъп до качествено

образование и приобщаване на всяко дете.

 Иновативност и ефективност в педагогическите

практики и в организацията на образователния

процес.

 Прилагане на политики за подкрепа за личностно
развитие на децата, изграждане на позитивен
организационен климат и на позитивна дисциплина,
интеркултурно, гражданско, здравно и екологично
образование.



ДГ „Калина“ – ул. “Асеновска” № 72Б (Комлука)



ДГ „Мак“ – ул. “Александър Екзарх” № 2 (ЦГЧ)

Мисия

 Искрена любов към децата и хуманност на
възпитателния процес.

 Осигуряване на безопасни условия за обучение и
възпитание в детската градина.

 Формираме в децата стремеж за самостоятелност,
чувствителност, отзивчивост и творчество.

 Стремим се децата да придобият необходимите за
възрастта им знания и умения и да бъдат готови за
следващия етап от своето обучение.

 Спазване на държавните образователни стандарти.

 Стимулиране на творчески заложби.

Предстоят ремонтни дейности по
Оперативна програма “Региони в растеж”



ДГ „Мак“ – ул. “Александър Екзарх” № 2 (ЦГЧ)



ДГ „Синчец“ – ул. “Хан Крум” № 37 (кв. “Клуцохор”)

Мисия

 Да създава благоприятна, позитивна и разнообразна
среда за развитието на личността на детето , с
неговата автономност и свобода на избор, право на
личен стремеж към преуспяване и благоденствие,
принадлежност, участие и отговорност към
множество общности и групи едновременно.

 Да допринася за постигане на устойчив обществен и
икономически просперитет при утвърждаване на
демократичните ценности, уважението към
различието, социалното сближаване, активно
гражданско участие и междукултурен диалог.

 Да стимулира и убеждава родителите и
обществеността, че детската градина е значима и
необходима среда за пълноценното развитие на
детето от предучилищна възраст.

 Да възпитава хора на бъдещето, съхранили своята
национална, културна и родова идентичност.



ДГ „Синчец“ – ул. “Хан Крум” № 37 (кв. “Клуцохор”)



ДГ „Синчец“ - друга сграда, ул. “Баба Тонка” № 38 (кв. Клуцохор”)



ДГ „Теменуга“ - ул. “Халката” № 4 (кв. “Република”)

Мисия

 Модерна детска градина със собствена визия, което
е предизвикателство и необходимост в
съвременните условия.

 Прилагат се стратегии за повишаване степента на
свободата на детето във взаимодействието му със
средата и повишаване на автономността му, за
постигане на ефективна връзка между детската
градина, семейството и социалните институции.

 Приоритети в работата на екипа са повишаване
качеството на възпитателно-образователното
взаимодействие, превръщане на детската градина в
привлекателен център за развитие, изява и
творчество за децата; създаване на оптимална
материална среда и социално-педагогически
комфорт за всяко дете.



ДГ „Теменуга“ - ул. “Халката” № 4 (кв. “Република”)



ДГ „Теменуга“ - друга сграда, ул. “Пейо Яворов” № 68 (кв. “Ново село”)



Ясла № 3 - ул. „Хан Аспарух” № 3 а (кв. “Комлука”)

 Осигуряват се условия за нормално физическо и
психическо развитие на децата чрез:

 Изграждане и затвърждавене на здравно-
хигиенни навици.

 Развитие на движения.

 Развитие на паметта.

 Развитие на комуникативните способности.



Ясла № 6 – ул. “Халката” № 38 (кв. “Република”)

 Компетентното наблюдение и грижи по отношение на
децата от педагог, медицински специалисти и
детегледачки,оказват съществено влияние за
правилното развитие и изграждане на детския
организъм.

 Основен приоритет в осигуряването и предоставянето
на качествени грижи и условия за нормално
физическо и психическо развитие на децата и
удовлетворят в максимална степен изискванията на
родителите.



Ясла № 9 – кв. “Даме Груев”

 Рационален дневен режим, съобразен с
възрастовите особености на децата.

 Пълноценно хранене, отговарящо по състав,
количество и калорийна стойност на
физиологичните нужди на децата до 3 години.

 Закаляване чрез организиране на общ закалителен
режим и специални закалителни процедури,
съобразени с индивидуалните особености на
децата.



Ясла № 12 - ул. „Хелендар” № 9 (кв. „Клуцохор” )

 Осигуряване на оптимални по обем и качество
здравни грижи за децата от яслата.

 Поддържане на оптимални параметри на средата
в която пребивават децата по отношение на
физическите и параметри и по отношение на
факторите, осигуряващи психо-емоционалното
им развитие.



Ясла № 13 - ул. „Владислав Очков” № 9 (кв. “Ново село”) 
 Осигуряване на оптимални по обем и качество

здравни грижи за децата от яслата.

 Поддържане на оптимални параметри на средата в
която пребивават децата по отношение на
физическите и параметри и по отношение на
факторите, осигуряващи психо-емоционалното им
развитие.

 Поддържане на пълноценни контакти с институции,
контролиращи органи, органи на държавната и
местна власт, родители, граждани.



Ясла № 14 – ул. “Одрин” № 5 (ЦГЧ)

 Здравословно детско хранене на деца до 3 годишна
възраст.

 Подкрепа и насърчаване на физическата активност.

 Общ и специален закалителен режим.

 Емоционално- социално развитие и обучение чрез
образователни направления в ранна детска възраст.

 Осигуряване на благоприятна среда за възможно
предпазване от заболявания и злополуки.



Ясла № 15 – кв. “Българка”

 провеждане на профилактични и противоепидимични
мероприятия за предотвратяване и ограничаване на
рисковите фактори в детската ясла при отглеждането на
децата.

 провеждане на организирани занимания, целящи
психическото и емоционално развитие на децата в
съответствие на съвременните методи на обучение и
възпитание, съобразени с възрастовите и индивидуалните им
особености.




