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ІІ. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

1. Въведение 

Настоящият проект „Природата е наш дом” е разработен в рамките на Националната кампания 

„За чиста околна среда – 2016 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” от децата и 

учителския екип  на Обединено детско заведение №12 „Радост”, гр. Перник, кв. „Църква” с 

активното съдействие на родителите и обществеността на града. С реализацията на проектните 

дейности се подпомага постигането на целта на кампанията за повишаване на екологичната 

култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в 

образователния и възпитателния процес на малките деца. Поставя се ново начало в 

отношението към природата. И това начало  започва от нас, от детската градина, от 

предучилищната група, от семейната среда.  Ранната детска възраст е най-подходяща за 

създаване на знания, умения и навици у децата, свързани с любовта към природата и нейното 

опазване, за формиране на правилно отношение към природните дадености и заобикалящата 

ни среда, за изграждане на морални ценности, емоционални традиции и здравословен начин 

на живот.  

Макар, че ОДЗ съществува от много години не 

е направено абсолютно нищо за изграждане 

на елементарни условия за живот на открито 

на малките деца, за постигане на 

въздействаща среда върху тяхното 

екологично, природно и ценностно 

възпитание. Това е основният мотив за 

участие с настоящия проект в таз годишната 

кампания на МОСВ и ПУДООС. Надеждата ни 

е да се постави началото на изграждане на една по-красива и въздействаща околна среда, чрез 

дългосрочно развитие и възможност за продължаване на проекта и включване на 

допълнителни участници и родители в реализацията на следващи проектни етапи. 
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2. Представяне на проекта 

Наименование на проекта „Природата е наш дом”  

Място на изпълнение на 
дейностите 

Област Перник, Община Перник, Град Перник, кв. „Църква” 
ОДЗ №12 „Радост” 

Продължителност  6 месеца 

Цели на проекта  Обща цел:  

Да подпомогне формирането на природо екологична и 

физическа култура у децата чрез включването им в изграждането 

на по-привлекателна околна среда, да възпитава грижи у децата 

към растителния свят и опазване на природата чрез включването 

им в различни екологични инициативи, свързани с опазване на 

околната среда и развитие на умения за устойчиво общуване с 

природата. 

Специфични цели: 

1. Разнообразяване на възпитателния процес в детската градина 

чрез представяне на система от достъпни знания за природата и 

необходимостта от опазването й .  

2. Изграждане на интерес у децата към родната природа и 

стимулиране на тяхната креативност, трудови навици и осъзнато 

поведение при взаимодействието с природния свят чрез 

включването им в залесяване на градинските части и 

изграждане на нови екологични съоръжения в двора на 

детското заведение. 

3. Разясняване в групова и семейна среда на пътищата за 
общуване на детето с природата и необходимостта от 
загрижеността на цялото общество за опазване на околната 
среда и подобряване чистотата, за да се постигне основната цел 
– хармонизирано съжителство на човека с природата. 

 

Основни дейности Дейност 1: Организация и управление на проекта 

Обосновка: Създаване на практически навици в екипа за 
управление на проекти и възпитателни процеси, повишаване 
ефективността в работата и създаване на конкурентни екипи. 

Задачи: изработване на работен график, разпределяне на 
дейностите по групи, провеждане на контролни оперативки, 
формиране на състезателен дух в групите, поемане на лична 
отговорност от децата за реализацията на дейностите. 

Дейност 2: Промяна на облика на двора на детското заведение 
чрез залесяване с храсти и дървета 
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Обосновка: Въпреки, че ОДЗ №12 е единственото във втория по 
големина квартал на гр. Перник, то околната среда в двора е 
потискаща, недружелюбна към малките палавници и не ги 
предразполага към креативност, действия, игри. Тази среда по 
никакъв начин не подпомага  учебния и възпитателен процес. 

Задачи: почистване на двора, транспортиране на отпадъците, 
/централна сграда/, закупуване и залесяване на градинските части 
с храсти и иглолистни дървета /използван е ценоразписът на ДР 
„Старият яз” на ТП ДГС „Брезник”/, поливане и грижи от децата за 
тяхното отглеждане и съхранение. 

Дейност 3: Доставка и монтиране на детски съоръжения и пейки в 
двора на детското заведение.  

Обосновка: Големият двор на ОДЗ не е поддържан и 
функционално разпределен за детските групи. Налични са малко 
на брой и много стари, лошо стопанисвани съоръжения. Липсват 
достатъчно възможности за целодневни разходки и игри със 
съвременни и функционални детски съоръжения. 

Задачи: разширяване на детските площадки; застилане на 
площадките с предпазни каучукови плочи и монтиране на детски 
съоръжения и пейки.  

 Изграждане на площадка за сигурност и безопасност -19 кв.м. 
с ударопоглъщащо покритие - каучукови плочи, произведени от 
„Проинвест строй” ЕООД, гр. Пловдив, www.proinveststroi.com; 
доставка и монтиране на детска пързалка модел Р403 / каталог на 
„Металпласт инженеринг”ООД,  www.parzalki.com /  

 

 Изграждане на площадка за сигурност и безопасност -12 
кв.м. с ударопоглъщащо покритие - каучукови плочи, произведени 
от „Проинвест строй” ЕООД, гр. Пловдив, www.proinveststroi.com; 
доставка и монтиране на детско съоръжение модел В501-Къщата 

на Баба Яга  /каталог на 
„Металпласт 
инженеринг”ООД,  
www.parzalki.com / 

 

 

 

 

 Доставка и монтаж на 4 бр. градински пейки модел ВЕ0007 
от каталога на „Проинвест строй” ЕООД, гр. Пловдив, 
www.proinveststroi.com 

 

http://www.proinveststroi.com/
http://www.parzalki.com/
http://www.proinveststroi.com/
http://www.parzalki.com/
http://www.proinveststroi.com/
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Описание на целевата група  Деца от централната сграда на обединеното детско заведение; 
Педагогическия екип на заведението; 
Обслужващ персонал на детското заведение; 
Родители, общественици, приятели на ОДЗ №12. 

Устойчивост на проекта 1. Оказан пряк позитивен ефект върху целевата група, 
изразяващ се в следното: 

 формирани нови знания и умения за изграждане на 
екологична култура у децата от детското заведение; 

 създадени трудови навици за проява на грижа към 
природата и любов към растителния свят; 

 развити нови познания за природата и необходимостта от 
позитивен контакт с нейните дадености; 

 повишаване на личната отговорност и отношение на 
децата към опазване на околната среда; 

 изградени трайни нагласи за добронамерени и постоянни 
контакти с природата. 

2. Мултиплициращ ефект на проектните дейности, 
изразяващ се в: 

 Успешното реализиране на проекта може да се 
мултиплицира в други детски градини от града, региона и 
страната с идентични целеви групи и потребности. Чрез 
осигуряване на публичност в работата на екипа се създава 
непрекъснат достъп на всеки, който се интересува от проблема, 
на всички заинтересовани страни. 

  Чрез информационно-комуникационните кампании по 
време на реализиране на проекта се създават условия за широка 
информираност на гражданите от ползите за учене и ангажиране 
на децата от най-ранна детска възраст за повишаване на 
екологичната им култура и опазване на околната среда. 
3. Преки индикатори за устойчивост на проектните 

резултати: 

 Проектните дейности осигуряват устойчиви качествени 
резултати – повишен професионален капацитет у педагогическия 
екип и стимули за повишаване на иновативността в ежедневната 
работа, създаване на любов към природата у децата; 

 Повишени вътрешни стандарти за работа в детското 
заведение; 

 Създаване и формиране на трайни умения за обучение в 
трудови навици и екологично отношение към природата на най-
малките членове на обществото ни; 

 Създаване на атмосфера за трайно поддържане на 
изградените съоръжения и тяхното устойчиво експлоатиране; 
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ІІІ. ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА 

 

ДЕЙНОСТ 

 

М
е

се
ц

  1
 

М
е

се
ц

  2
 

М
е

се
ц

  3
 

М
е

се
ц

  4
 

М
е

се
ц

  5
 

М
е

се
ц

  6
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Подготовка и изпълнение на Дейност  1 
Организация и управление на проекта 

      Кандидат 

Подготовка и изпълнение на Дейност  2 
Промяна на облика на двора на детското заведение чрез залесяване с 
храсти и дървета 

      Кандидат, 
деца и 
родители 

Подготовка и изпълнение на Дейност  3 
Доставка и монтиране на детски съоръжения и пейки в двора на 
детското заведение:  

 Изграждане на площадка за сигурност и безопасност -19 кв.м. 
с ударопоглъщащо покритие - каучукови плочи, произведени от 
„Проинвест строй” ЕООД, гр. Пловдив, www.proinveststroi.com; 
доставка и монтиране на детска пързалка модел Р403 / каталог на 
„Металпласт инженеринг”ООД,  www.parzalki.com / 

 Изграждане на площадка за сигурност и безопасност -12 кв.м. с 
ударопоглъщащо покритие - каучукови плочи, произведени от 
„Проинвест строй” ЕООД, гр. Пловдив, www.proinveststroi.com; 
доставка и монтиране на детско съоръжение модел В501 - Къщата на 
Баба Яга  /каталог на „Металпласт инженеринг”ООД,  
www.parzalki.com / 

 Доставка и монтаж на 4 бр. градински пейки модел ВЕ0007 от 
каталога на „Проинвест строй” ЕООД, гр. Пловдив, 
www.proinveststroi.com  

      Кандидат  

Подготовка и изпълнение на Дейност  4 
Информиране и публичност  

      Кандидат 
Родители 

 
 

ІV. БРОЙ НА ОБХВАНАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА ЛИЦА – 200 ДЕЦА 

 

V. ПЛАН – СМЕТКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ 

 

ДЕЙНОСТ ВИДОВЕ РАЗХОДИ СТОЙНОСТ 

Количество 
/ брой / 

Ед. Цена 
/лева / 

Обща 
сума/лева/ 

Дейност 1 

Организация и управление 
на проекта 

   Чрез ресурси на кандидата    

Дейност 2 

Промяна на облика на 
двора на детското 
заведение чрез залесяване 
с храсти и дървета  

1. Закупуване на храсти за 
залесяване: 

 Птиче грозде златисто 
/жив плет/ 

 Сантолина сребриста 

 
 

400 
 

50 

 
 

0,576 
 

3,48 

 
 

230,40 
 

174,00 

http://www.proinveststroi.com/
http://www.parzalki.com/
http://www.proinveststroi.com/
http://www.parzalki.com/
http://www.proinveststroi.com/
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2. Закупуване на иглолистни 
дървета за залесяване: 

 Лъжекипарис „Алуми” 

 Пирамидална смрика 

 Туя източна 

 Западна туя кълбовидна 

 
 

20 
20 
10 
10 

 
 

5,88 
8,16 

13,20 
7,20 

 
 

117,60 
163,20 
132,00 
72,00 

Дейност 3 

Доставка и монтиране на 
детски съоръжения и пейки 
в двора на детското 
заведение:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Изграждане на площадка за 
сигурност и безопасност -19 кв.м. с 
ударопоглъщащо покритие - 
каучукови плочи тип RT 0001-
500/500/25/доставчик „Проинвест 
строй” ЕООД, гр. Пловдив, 
www.proinveststroi.com 

 

 доставка и монтиране на 
детска пързалка модел Р403 / 
каталог на „Металпласт 
инженеринг”ООД,  
www.parzalki.com /  

 Изграждане на площадка за 
сигурност и безопасност -12 кв.м. с 
ударопоглъщащо покритие - 
каучукови плочи тип RT 0001-
500/500/25/доставчик „Проинвест 
строй” ЕООД, гр. Пловдив, 
www.proinveststroi.com 

 доставка и монтиране на 
детско съоръжение модел В501 - 
Къщата на Баба Яга  /каталог на 
„Металпласт инженеринг”ООД,  
www.parzalki.com / 

 Доставка и монтаж на 4 бр. 
градински пейки модел ВЕ0007 от 
каталога на „Проинвест строй” 
ЕООД, гр. Пловдив, 
www.proinveststroi.com 
 

 
 

Червени-7 м2 
Жълти-6 м2 
Зелени-6 м2 
Лепило/РН1-
1,2 кг/м2-
22,80м2 
Монтаж -19м2 
 
 
1 брой 
 
 
 
 
Червени-4 м2 
Жълти-4 м2 
Зелени-4 м2 
Лепило/РН1-
1,2 кг/м2-
14,40м2 
Монтаж -12м2 
 
1 брой 
 
 
 
 
 

4 

 
 

29,40 
30,60 
29,88 
6,48 

 
 

9,60 
 
 

594,00 
 
 
 
 

29,40 
30,60 
29,88 
6,48 

 
 

9,60 
 

1386,00 
 
 
 
 
 

158,40 

 
 

205,80 
183,60 
179,28 
147,74 

 
 

182,40 
 
 

594,00 
 
 
 
 

117,60 
122,40 
119,52 
93,31 

 
 

115,20 
 

1386,00 
 
 
 
 
 

633,60 

Дейност 4 

Информиране и публичност  

 
Чрез ресурси на кандидата 

   

Обща сума 4969,65  

 
 
 
ДИРЕКТОР: 
           /Петя Толева-Вълева / 

http://www.proinveststroi.com/
http://www.parzalki.com/
http://www.proinveststroi.com/
http://www.parzalki.com/
http://www.proinveststroi.com/

