
 

    Тема 
Група/обект на 

проверка 
Период 

Мотиви за 

проверката 

Резултат/пр

епоръки 

Хигиена в ДГ. 

Спазване на Наредба 

№ 3/2007 г. за 

здравните изисквания 

към детските 

градини; спазване на 

специфичните 

изисквания и мерки в 

условията на 

извънредна 

епидемична 

обстановка 

 

 

      Касиер-домакин 
07.10.2021 г.; 

17.01.2022 г. 

Повишаване 

качеството на 

хигиената в 

детската градина с 

цел опазване 

здравето и живота 

на децата – 

проверки от 

комисия  и от 

медицински 

специалист. 

Осигуряване 

на хигиенни 

условия; 

опазване 

здравето и 

живота на 

децата 

Кухнески блок 

 

 

06.10.2021 г.; 

08.10.2021 г.; 

13.10.2021 г.; 

12.01.2022 г.; 

17.01.2022 г. 

Група 

„Барбарони“ 

06.10.2021 г.; 

07.10.2021 г.; 

18.11.2021 г.; 

12.01.2022 г.; 

17.01.2022 г. 

Група 

„Звездичка“ 

06.10.2021 г.; 

18.11.2021 г.; 

12.01.2022 г.; 

13.01.2022 г. 

Група 

“Мечо Пух“ 

06.10.2021 г.; 

07.10.2021 г.; 

18.01.2021 г.; 

12.01.2022 г.; 

17.01.2022 г. 

Група 

“Слънце“ 

06.10.2021 г.; 

07.10.2021 г.; 

18.11.2021 г.; 

12.01.2022 г.; 

17.01.2022 г. 

Група 

“Смехурани“ 

26.10.2021 г.; 

13.01.2022 г.; 

26.02.2022 г.; 

19.05.2022 г. 

05.04.2022 г. 

Група 

„Бон-Бон“ 

26.10.2021 г.; 

13.01.2022 г.; 

28.02.2022 г.; 

19.05.2022 г. 

05.04.2022 г. 

Група 

“Усмивка“ 

26.10.2021 г.; 

13.01.2022 г.; 

28.02.2022 г.; 

19.05.2022 г. 

05.04.2022 г. 

Група 

“Мики Маус“ 

26.10.2021 г.; 

13.01.2022 г.; 

28.02.2022 г.; 

19.05.2022 г. 

05.04.2022 г. 

Прилагане и спазване 

на Наредба №9/2011 

г. за специфичните 

изисквания към 

Кухня и кас.-

домакин 

 07.10.2021 г.; 

13.10.2021 г.; 

17.01.2022 г.; 

Прием и съхранение 

на хранителните 

продукти. 

Да 

продължи 

стриктното 

спазване на 



 

безопасността и 

качеството на 

храните, предлагани в 

детските заведения. 

дейностите 

по 

получаване, 

съхранение, 

хигиена и 

дезинфекция. 

Констатации, 

относно създаването 

на качествени 

условия за обучение и 

възпитание на 

децата. 

 

Група „Барбарони“ 

 

15.09.2021 г. – 

20.09.2021 г. 

Проверка 

наличието на 

кътове по 

интереси; информ. 

кътове за 

родителите; 

хигиенни условия на 

децата; безопасни 

условия за 

възпитание и 

обучение на 

децата; 

гражданско 

имущество за 

защита на децата. 

Предоставен

е на 

качествена 

образовател

на услуга. 

Създаване на 

безопасни 

условия за 

възпитание, 

обучение и 

труд в 

детската 

градина. 

 

Група „Звездичка“ 
15.09.2021 г. – 

20.09.2021 г. 

Група “Мечо Пух“ 
15.09.2021 г. – 

20.09.2021 г. 

Група “Слънце“ 
15.09.2021 г. – 

30.09.2021 г. 

Група “Смехурани“ 
15.09.2021 г. – 

20.09.2021 г. 

Група “Усмивка“ 
15.09.2021 г. – 

20.09.2021 г. 

Група „Бон-Бон“ 
15.09.2021 г. – 

20.09.2021 г. 

Група „Мики 

Маус“ 

15.09.2021 г. – 

20.09.2021 г. 

Констатации, 

относно спазване на 

Наредба №5/2016 г. за 

предучилищното 

образование и 

Наредба № 8/2016 г. 

за информацията и 

документите за 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование и 

Наредба за 

приобщаващото 

образование  

 

Група „Бон-Бон“ 
21.09.2021 г. – 

30.09.2021 г. 

Установяване  

фактическото 

актуално 

състояние в 

групата; входна 

диагностика, 

порфолио на всяко 

дете; тематично  

разпределение на  

всяка група, 

съгласно 

програмната 

система на ДГ 

Създаване на 

условия за 

регулиране 

дейността 

на ДГ и 

саморегулир

ане/самооцен

яване на 

работещите 

при 

непрекъснат

о 

повишаване 

на 

организацио

нната 

култура на 

институция

та и 

Група “Смехурани“ 
21.09.2021 г. – 

30.09.2021 г. 

Група „Мики 

Маус“ 

21.09.2021 г. – 

30.09.2021 г. 

Група “Слънце“ 
21.09.2021 г. – 

30.09.2021 г. 

Група “Усмивка“ 
21.09.2021 г. – 

30.09.2021 г. 

Група „Барбарони“ 

 

21.09.2021 г. – 

30.09.2021 г. 

Група „Звездичка“ 
21.09.2021 г. – 

30.09.2021 г. 



 

Група “Мечо Пух“ 
21.09.2021 г. – 

30.09.2021 г. 

подобряване 

на 

качеството 

Действия на 

нещатния щаб за 

ръководство при 

ликвидиране на 

пожари, аварии и 

други бедствия 

 

ДГ „Радост“ №1 – 

щаб за 

координация на 

СНАВР при 

бедствия и аварии 

07.10.2021 г.; 

12.04.2022 г. 

 
Тренинг в случай на 

бедствие 

Опазване 

здравето и 

живота на 

децата и 

персонала 

ДГ „Радост“ №2  - 

щаб за 

координация на 

СНАВР при 

бедствия и аварии 

08.10.2021 г.; 

08.04.2022 г. 

 

Хранене на децата: 

Спазване на Наредба 

№ 3/2007 г. за 

здравните изисквания 

към детските 

градини; Наредба № 

6/2011 г. за 

здравословно хранене 

на децата от 3 до 7 

г.;  

 

Всички групи на ДГ 

“Радост“ №1 – 

проверка от 

комисия по хигиена 

на хранене 

 

 

  

08.11.2021 г.; 

11.01.2022 г.; 

 

 

 

 

Пряко наблюдение и 

обследване спазване 

на процедури за 

организиране 

храненето на 

децата. 

Повишаване 

качеството 

на хранене в 

ДГ 

“Радост“. 

Спазване на 

система за 

самоконтрол 

на храните. 

Всички групи на ДГ 

“Радост“ №2-

проверка  от 

комисия по хигиена 

на хранене 

13.01.2022 г. 

Установяване 

степента на 

организация на 

учебния процес за 

оптимално постигане 

на целите на обучение 

по БДП и 

състоянието на МТБ, 

свързана с 

обучението и 

възпитанието на 

децата. 

Всички групи на 

ДГ“Радост“ 

21.09.2021 г. – 

30.09.2021 г. 

Проучване 

документацията на 

учителите; анализ 

на резултатите от 

индивидуалната 

диагностика на 

децата; разговори с 

децата, учителите 

и родителите. 

Да 

продължи 

системната 

и 

последовате

лна работа 

на 

учителите с 

децата по 

обучението 

по БДП. 

Организация, 

управление и 

съдържание на 

педагогическото 

взаимодействие. 

Установяване 

професионалното 

израстване на 

педагогическия екип 

Група „Звездичка“ 

Тема:“Весели 

деца“  

20.01.2022 г.  

 

Прилагане и 

спазване на ДОС за 

ПО; квалификация и 

добри практики. 

Професиона

лно 

израстване 

на 

педагогическ

ите 

специалисти. 

Група “Мечо Пух“ 

Тема: „Цвете за 

мама“  

20.01.2022 г. .  

 

Група “Мечо Пух“ 

Тема: „Акробат“ 
18.04.2022 г. 

Група “Слънце“ 20.01.2022 г.  



 

по тема: „Ефективна 

комуникация с  

родителите“. 

 

 Тематична проверка 

при работа от 

разстояние с 

електронни ресурси. 

 

Тема: „Нашата 

красива България“ 

 

Група “Слънце“ 

Тема: „Да засеем 

цветенце“ 

14.04.2022 г. 

Група “Бон-Бон“  

Тема: „Децата по 

света“ 

20.01.2022 г.   

 

Група “Бон-Бон“  

Тема: „Великден“ 
14.04.2022 г. 

Група “Смехурани“ 

Тема: 

„Мартеници“ 

20.01.2022 г.  

 

Група “Смехурани“ 

Тема: „Парче 

диня“ 

13.04.2022 г. 

Група „Усмивка“  

Тема: „Букет от 

лалета“ 

20.01.2022 г. .  

Група „Усмивка“  

Тема: „Пролетно 

дърво“ 

13.04.2022 г. 

Група „Мики 

Маус“ 

Тема: „Нашата 

красива България“ 

20.01.2022 г. 

Група „Мики 

Маус“ 

Тема: „Поставка 

за яйце“ 

18.04.2022 г. 

Група „Барбарони“ 

Тема:“Ние обичаме 

цветята“ 

20.01.2022 г. 

Група „Барбарони“ 

Тема:“Великденско 

яйце“ 

18.04.2022 г. 

Всички групи. 

Учител по музика 

Николина Ботева 

Обр.направление 

„Музика“, 

обр.ядри“ Музика и 

игри“,  

Тема: „ България в 

образи“ 

17.03.2022 г. 



 

Констатации 

относно 

организацията, 

управлението и 

съдържанието на 

педагогическото 

взаимодействие в 

групата. 

Гр. „Усмивка“ – 

ст. учител Ива 

Лалева: ПС от ОН 

„Изобразително 

изкуство“, ядро 

„Изобразително 

творчество“, 

тема „Забавни и 

интересни.“ 

12.11.2021 г. 

Планиране на 

педагогическата 

ситуация; 

подготовка и 

реализация на 

педагогическата 

ситуация за деня; 

подобряване 

качеството на 

образователната 

услуга и 

констатиране 

напредъка на 

децата по ДОС; 

използване на ИКТ в 

образованието. 

Да 

продължи 

професионал

но и 

отговорно, в 

системност 

и 

последовате

лност 

своята 

работа с цел 

покриване на 

ДОС по ПО. 

Гр. „Усмивка“ – 

ст. учител Ивелина 

Тодорова: ПС от 

ОН „ФК“, ядро 

„Естествено-

приложна 

двигателна 

дейност“, тема 

„Хвърляне, 

скачане, лазене“ 

17.03.2022 г. 

Гр. „Мечо Пух“ – 

ст. учител 

Валентина 

Хараланова: ПС от 

ОН „Околен свят“, 

ядро 

„Самоутвърждава

не и общуване с 

околните“, тема 

„Аз и моите 

приятели“ 

08.11.2021 г. 

Гр. „Звездичка“ – 

ст. учител 

Светлана 

Христова: ПС от 

ОН „Околен свят“, 

ядро „Светът на 

природата и 

нейното опазване“, 

тема „Животните 

в гората“ 

08.11.2021 г. 

Гр. „Звездичка“ – 

ст. учител 

Детелина Винева: 

ПС от ОН „ОС“, 

ядро „Светът на 

природата и 

неговото 

15.11.2021 г. 



 

опазване.Социална 

и здравословна 

среда “, тема 

„Когато завали“ 

Гр. „Смехурани“ –

учител Ивелина 

Петкова: ПС от 

ОН „Конструиране 

и технологии“, 

ядро 

„Обработване на 

материали“, тема 

„От какво се 

прави“ 

12.11.2021 г. 

Гр. „Смехурани“ –

учител Соня 

Григорова: ПС от 

ОН 

„Математика“, 

ядро 

„Количествени 

отношения“, тема 

„Броя до три“ 

17.03.2022 г„ 

Гр. „Бон-бон“ – 

ст. учител Аничка 

Асенова: ПС от 

ОН 

„Математика“, 

ядро „Измерване 

равнини фигури“, 

тема „Късо, 

дълго“ 

12.11.2021 г. 

Гр. „Бон-бон“ – 

ст. учител 

Мадлена Гоцова: 

ПС от ОН 

„Изобразително 

изкуство“, ядро 

„Изобр. материали 

и техники. Изобр. 

творчество“, 

тема „Пролетна 

поляна“ 

17.03.2022 г. 



 

Гр. „Мики Маус“ –

учител Силвия 

Тодорова: ПС от 

ОН „Конструиране 

и технологии“, 

ядро 

„Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване“, тема 

„Пътни знаци“ 

12.11.2021 г. 

Гр. „Мики Маус“ –

ст. учителВаня 

Пенева: ПС от ОН 

„Изобразително 

изкуство“, ядро 

„Изобразителни 

материали и 

техники“, тема 

„Декоративна 

украса на чиния“ 

17.03.2022  г. 

Гр. „Барбарони“ –

учител Татяна 

Петрова: ПС от 

ОН 

„Изобразително 

изкуство“, ядро 

„Изобразителни 

материали и 

техники“, тема 

„Разгледай 

красивите фигури 

и довърши 

украсата“ 

04.11.2021 г. 

Гр. „Барбарони“ –

учител Силвия 

Косева: ПС от ОН 

„Математика“, 

ядро 

„Количествени 

отношения“, тема 

„Разпознаване на 

знаците в 

картинки“ 

08.11.2021 г. 

Гр. „Мечо Пух“ – 

ст. учител 

Светлана 

15.11.2021 г. 



 

недялкова: ПС от 

ОН „ОС“, ядро  

„Светът на 

природата и 

неговото 

опазване“, тема 

„Пожар“ 

Гр. „Слънце“ –  

учител Виржиния 

Йорданова: ПС от 

ОН „Конструиране 

и технологии“, 

ядро 

„Обработване на 

материали, 

свързване и 

съединяване“,  

тема „Зеленчуци“ 

05.11.2021 г. 

Гр. „Слънце“ – ст. 

учител Миронка 

Христова: ПС от 

ОН „Социален 

свят“, ядро 

„Светът на 

природата и 

нейното опазване“,  

тема „Зеленчук“ 

08.11.2021 г. 

Констатации 

относно 

материалната база в 

ДГ „Радост“ и 

безопасната и 

експлоатация от 

комисия по БУВОТ 

Всички помещения 

в сградата и 

дворните 

площадки и 

пространства 

18.10.2021 г.; 

01.03.2022 г. 

Установяване на 

неизправни 

съоръжения на 

двора и 

необезопасени 

мебели в 

помещенията. 

Да се 

отсраняват 

установенит

е забележки 

своевременн

о. 

Обхват на децата; 

водене на отсъствия; 

посещаемост на 

групите; 

проследяване на 

отсъствията на 

децата от ЗП. 

Учители на групи, 

екип за обхват, 

ЗАС, касиер-

домакин 

15.09.2021 г. – 

31.05.2022 г. 

 

 

Прилагане и 

спазване на ЗПУО; 

дневник и папка с 

извинителни 

документи; брой 

деца за деня – 

съответствие; 

изпълнение 

задълженията на 

екипа за обхват. 

Да 

продължи 

стриктното 

спазване на 

ЗПУИ, 

правилника 

за 

дейността, 

механизма за 

обхват. 

Мониторингово 

посещение по 

изпълнение на 

Ст. учител М. 

Гоцова 

21.09.2021 г.; 

28.10.2021 г.; 

26.11.2021 г.; 

Преглед на 

документацията на 

проекта; 

Да 

продължи 

стриктното 



 

дейностите по 

проект 

BG05M2ОP001-3.005-

0004-С01 „Активно 

приобщаване в 

системата на 

предучилищното 

образование“, 

Дейност 1 

„Допълнително 

обучение по български 

език за деца от 

уязвими групи“. 

07.01.2022 г.; 

10.02.2022 г.; 

14.03.2022 г.; 

18.04.2022 г. 

проследяване на 

проектните 

дейности и 

резултати; 

наблюдение на 

педагог. ситуации; 

съответствие на 

дейностите с 

целите в 

проектното 

предложение; 

наличност и 

поддържане на 

документацията по 

проекта. 

изпълнение 

на 

проектните 

дейности. 

Учител Ива Лалева 

16..09.2021 г.; 

28.10.2021 г.; 

10.12.2021 г.; 

10.01.2022 г.; 

25.02.2022 г.; 

10.03.2022 г.; 

04.05.2022 г.; 

Учител С. 

Григорова 

17.09.2021 г.; 

28.10.2021 г.; 

26.11.2021 г.; 

20.12.2021 г.; 

24.01.2022 г.; 

24.02.2022 г.; 

03.05.2022 г.; 

Учител С. 

Тодорова 

20.09.2021 г.; 

28.10.2021 г.; 

06.12.2021 г.; 

13.01.2022 г.; 

23.02.2022 г.; 

10.03.2022 

04.05.2022 г.; 

Учител В.  

Йорданова 

28.10.2021 г.;  

18.11.2021 г.; 

22.11.2021 г.; 

11.01.2022 г.; 

18.02.2022 г.; 

08.03.2022 г.; 

28.03.-

18.04.2022 г. 

Учител С. Косева 

16.09.2021 г. 

26.10.2021 г.; 

18.11.2021 г.; 

17.01.2022 г.; 

20.01.2022 г.; 

10.02.2022 г.; 

18.04.2022 г. 

Констатации 

относно изпълнение 

на дейностите в 

ситуация на 

извънредна 

противоепидемична 

Персонал в Р1, в 

т..ч.  кухненски 

блок и домакин 

06.10.2021 г.; 

07.10.2021 г.; 

 

Изпълнение на 

изискванията към 

помещенията в 

сградата – хигиена; 

дезинфекция, 

използване на ЛПС, 

строг 

Да 

продължи 

стриктното 

изпълнение 

на 

Вътрешните 

правила за 



 

         

         

обстановка в 

страната от ПВ 

/проверка от  

мед.специалист/ 

пропускателен 

режим. 

Приемането и 

съхранението на 

хранителните 

продукти. 

работа при 

извънредна 

епидемиолог

ична 

обстановка 

в страната. 


