
 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 6 „БЪЛГАРЧЕ“ 

Адрес: гр. Перник, ул. „Минск“ № 9 

Телефон: 076 / 67 25 12 

e-mail: cdg_bulgarche@abv.bg 

Интернет адрес/страница(линк); cdgbalgarche.wix.com/cdgbalgarche 

Работно време: Директор: 7.30 - 16.00 ч. 

        Учители: І смяна   7.00 - 13.30 ч. 

                      ІІ смяна 12.30 – 19.00 ч. 

Помощник-възпитатели: І смяна   6.00 – 14.00 ч. 

                      ІІ смяна 11.00 – 19.00 ч. 

Главен счетоводител: 7.30 - 16.00 ч. 

Касиер-домакин: 7.30 - 16.00 ч. 

Кухня: 6.00 – 14.00 ч. 

Медицинска сестра: 7.30 - 16.00 ч. 

 

Брой деца за учебната 2016/2017 година   

Брой групи: 7 

В централната сграда на ул. „Минск”№9 са формирани 4 целодневни групи: 

 Първа – 2-4-годишни деца; 

 Втора – 4-5-годишни деца; 

 Трета – 5-6-годишни деца; 

 Четвърта – 6-7-годишни деца. 

Във филиала на ул. „Рига ”№1 (в сградата  на филиала на ХІІІ ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий”) са формирани 2 групи: 

 Първа-втора – 2-4-годишни деца; 

 Трета-четвърта - 5-6-годишни деца; 

Във филиала на ул. „Минск”№1 (в сградата на ХІ ОУ „Елин Пелин”): 

 Подготвителна полудневна група – 5-6-годишни деца; 

Брой деца – 170 
 

Визия за развитие  

Мото на детската градина:  

„Детската градина – дом за щастливи деца“ 
Стремеж за създаване на устойчив модел за качествено образование и 

възпитание, чрез непринудено съчетаване ценностите на детството и 

гъвкавостта на модерните технологии. 

Децата да могат много повече от това да наблюдават, запомнят и 

възпроизвеждат. 

Да ги научим да мислят, да действат, да експериментират. 

Да сме образователна среда, провокираща активност, 



изпълнена с креативно съдържание. 

 

Преподаватели 

Структура на педагогическия персонал  

Директор 

Учители - 8 

Старши учители - 4  

Главен учител – 1 

Музикален ръководител 

 

Педагогически персонал със степен „Магистър”  -  9 

Педагогически персонал със степен  ,Бакалавър”  -  4 

Педагогически персонал „Професионален бакалавър”  -  2 

 

Професионално-квалификационна степен на педагогическия персонал 

ІІ ПКС – директор 

ІV ПКС – 4 педагози 

V ПКС - 2 педагози 

 

Материална база  

 

 Сградата на детската градина е санирана, със сменена дограма и 

изцяло нов покрив. В централната сграда има четири групи с обособени 

занимални-спални, детски санитарни възли (тоалетни), гардеробни, офиси 

за разливане на храната по групите, които са в много добър вид. Методичен 

кабинет, медицински кабинет и канцелария. Всички помещения са 

ремонтирани и обновени. 

Във филиала на ул. „Рига“ № 1 има 2 групи с отделни занимални и 

спални, санитарни възли, офис за разливане на храната, обособен 

физкултурен салон, обособен методичен кабинет и медицински кабинет, 

които са много добре оборудвани. 

Във филиала, намиращ се в сградата на ХІ-то ОУ „Елин Пелин“, 

където е полудневната подготвителна група, занималнята е много добре 

оборудвана, с обновени технически и дидактични материали. 

Дидактичната  база в детската градина е много добра. Непрекъснато се 

обновява и обогатява. Във всички групи има компютри или лаптопи, 

мултифункционални устройства (ксерокс принтер), аудиоуредби, 

телевизори, мултимудия, достатъчно играчки във всички групи. 

Охрана: СОТ и в двете сгради. 

 

 



 

 

 

Извънкласни дейности, предлагани от детската градина през учебната 

2015/2016 година: 

 Народни танци – водени от специалисти на формация „Майсторите на 

танца“; 

 Модерни танци – водени от специалисти на формация „КСТ 

Денстийм“; 

 Английски език – водени от специалисти на „Училища Европа“; 

 Всички дейности се посещават с голям интерес от децата и в край на 

всяка учебна година родителите присъстват на концерти, които им доставят 

истинско удоволствие. 

Дарения: През 2015 г. Детската градина получи дарение на стойност 

20,000 лв. /двадесет хиляди лева/ от фирма „Трелеборг Сийлинг 

Солюшънс Силкотех България“ ООД,  с които средства се направи мини 

футболно детско игрище по всички изисквания за безопасно ползване от 

децата и се обезопаси детска площадка, която също отговаря на всички 

изисквания.  

 Целият персонал изказва огромна благодарност на дарителя и им 

пожелава още дълги години да са съпричастни към дейността да 

работещите в детската градина, да обичат децата и да продължават да им 

помагат. 

 

 

  


