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ГЛАВА I. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



Чл.1. С този Правилник за дейността на Детска градина №12 „Радост”, 

гр.Перник се уреждат: 

 

1.1 Организацията и ръководството на детската градина: 

- Условията и реда за приемане и отписване на децата от детската 

градина; 

- Таксите за детската градина; 

- Отсъствията от детската градина; 

- Допълнителните дейности и сигурност; 

- Ежедневния прием,хранене и сборни групи; 

- Отговорности и задължения на родителите. 

- Ръководството и педагогическия съвет; 

- Медицинското обслужване; 

- Възпитателно-образователната работа; 

- Материалната база на детската градина; 

 

Чл.2.Този правилник е съобразен с Конституцията на Република 

България,Кодекса на труда, Закона за предучилищно и училищно 

образование в сила от 01.08.2016 г., Наредба №5 от 03.06.2016 г.Наредба 

№8 от11.08.2016г.,Наредба №9 от19.08.2016г., Наредба №6 от 30.11.2015 г. 

и други нормативни  документи на Република България . 

 
Чл.3. Детската градина  има: наименование – ДГ 12”Радост””, седалище; 

гр. Перник, кв. „Църква” и официален адрес; ул. „Д.Благоев” № 153, 

собствен кръгъл печат,собствена банкова сметка, номер и шифър по 

Булстат 000381188 

 

Чл.4. Детската градина се помещава: в основна сграда намираща се на 

горепосочения адрес – с четири  целодневни групи, филиал на улица 

„В.Терешкова”№7  – с три  целодневни групи и една яслена група, и 

филиал в с. Студена- с една смесена целодневна  група. 

 

Чл.5. Детската градина осигурява необходимите условия за физическо, 

духовно, нравствено и социално развитие на детето, гарантира неговите 

права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава в дух на 

мир и толерантност, приобщава го към българските традиции и културни 

ценности. 

 

  Чл.6.  Детската градина е общинска за деца от 10 месеца.  до 

постъпването им в първи клас с местно значение и утвърден авторитет. На 

делегиран бюджет е и се финансира  от държавата и от общинския бюджет, 

ползва имоти, които са публична общинска собственост. Като общинска 

детска градина тя има право: 



- да притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се 

разпорежда с него; 

- да извършва квалификационна и творческа дейност, образователни 

и други услуги, ако това не е във вреда на образователно 

възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните 

изисквания; 

- да определя вътрешната си организация и символи; 

- да определя начина на приемане на децата, организацията, 

методиката и средствата за обучение и възпитание; 

- да издава документи за завършена подготвителна група; 

- да се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключва 

договори за участие в международни програми и проекти, без да се 

нарушават държавните интереси. 

-  

      Чл.7. Детската градина носи отговорност за: 

- изпълнението на държавните образователни изисквания; 

- създаването на условия за опазване живота и укрепване здравето на 

децата по време на престоя им в детската градина; 

- законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване 

на материално-техническата база; 

- допускане на прояви или действия, които унижават достойнството 

или накърняват правата на детето, включително и на физически 

наказания; 

 

Чл.9. Възпитанието и обучението на децата в ДГ №12”Радост” се 

организира и провежда в съответствие с Държавните образователни 

изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява 

готовност на децата за училище. 

 

 

 

ГЛАВА  I I. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

РАЗДЕЛ I. 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

 

Чл.10.При приемане на децата се съблюдават Правилата за приемане, 

преместване и отписване на деца в детските градини на територията на 



Община Перник. В детската градина се приемат деца целогодишно, при 

наличие на свободни места, със задължителен набор от документи:  

- Заявление – подава се по приложен образец; 

- Копие от акта за раждане на детето; 

- Документ от работодателя на родителите, че работят; 

- Копия от годишни декларации за предходната календарна година, 

ако родителите са самоосигуряващи се. 

- Документ за регистрация в Бюрото по труда – Перник за 

безработен/безработни родители; 

 

                   При постъпване на децата в детската градина родителите 

представят задължителни медицински документи съгласно Наредба № 3 от 

05.02.2007 год. на МЗ  за здравните изисквания към детските градини, 

издадени от съответния териториален орган. 

 

Чл.11. Деца със специални  образователни потребности се приемат със  

заявление до директора от родителите или настойниците, становища на 

диагностична комисия към РУО  на МОН и медицинско заключение от 

лекар – специалист съгласно Наредба № 1/23.01.2009 г. 

 

Чл.12. В детската градина посещението на децата може да бъде 

прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от 

родителите или настойниците. Ако детето не посещава детското заведение 

в продължение на един месец и родителите не са уведомили за отсъствието 

писмено, то се счита за напуснало. 

 

Чл.13. Подготовката на децата за училище две години преди постъпването 

им в първи клас е задължителна и се извършва в целодневни групи в 

детската градина по избор на родителите. В подготвителните групи се 

допуска отсъствие само по уважителни причини. 

 

Чл.13.а. На основание чл.17 ал.3 т.4 от Правилника за прилагане на закона 

за семейните помощи, Директорът на детската градина издава 

Удостоверение по образец (Приложение № 7 от ППЗСП), че детето е 

записано в подготвителна група за задължителна предучилищна 

подготовка; 

- На основание чл.17 ал.5 от ППЗСП, директорът на ДГ ежемесечно 

изпраща на Регионална дирекция за социално подпомагане по 

постоянен адрес на родителите справка по образец (Приложение № 

8 от ППЗСП) за всяко дете отсъствало през съответния месец повече 

от 3 дни, за които няма уважителни причини. Справката се изпраща 

за периода 15 септември – 31 май (една учебна година); 



- На основание чл.17 ал.9 от ППЗСП, в случаите на преместване на 

дете от подготвителна група за задължителна предучилищна 

подготовка през периода 15.09. – 31.05. на учебната година, 

директорът на приемащата ДГ изпраща справка по образец за 

записаното дете (Приложение № 9) на Регионална дирекция за 

социално подпомагане по постоянен адрес на родителите в 14 

дневен срок от записването. Регионална дирекция за социално 

подпомагане изпраща в срок от 3 дни справка на Дирекция 

„Социално подпомагане” по постоянен адрес на родителите; 

 

Чл.13.б.Съгласно чл.10 от Наредба №5 от 03.06.2016 г, за 

уважителни причини се смятат: 

 

1. Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, 

полудневна организация, могат да отсъстват само по 

здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с 

документ от компетентен орган,както и по семейни причини. 

 

2.  Отсъствията на децата по подготвителните групи по семейни 

причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни 

за съответната учебна година с писмено уведомяване от 

родителите в срок определен от ПДДГ. 

 

3.  Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните 

групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в 

училищното образование за съответната година със заповед на 

министъра на образованието и науката. 
 

4. Чл.14. Децата от подготвителните групи към детската градина 

могат да се преместват в друга подготвителна група или 

подготвителен клас само чрез писмено заявление от родителите, 

след което се издава удостоверение за преместване по образец. 

 

Чл.15.На децата завършили подготвителна група се издава удостоверение 

за училищната им готовност 

 

Чл.16.Броят на групите в рамките на отделните възрастови групи, както и 

броят на децата в тях се определят при условията на чл.60 от ЗПУО . 

Средната месечна посещаемост в група се определя на основание Заповед 

№ 441/21.02.2000 год. на Кмета на Община Перник – 16 деца. 

 

Чл.17. В детската градина се приемат с предимство деца на: 



         -  работещи родители по трудово или служебно правоотношение с 

постоянен адрес на територията на община Перник; 

 

         - детето има заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза 

на работоспособността до 16 год с ТЕЛК; 

 

         - в семейството има други деца с тежки заболявания, които не са 

настанени в други социални институции; 

         - един от родителите на детето е с увреждания над 70 % (с решение на 

ТЕЛК); 

         - трето и следващо дете на многодетни семейства и деца близнаци (с 

актове за раждане); 

         - детето е сирак или полусирак (с удостоверение с акт за смърт); 

         - друго дете от семейството посещаващо детска градина или детска 

ясла; 

        - двамата родители на детето да са студенти в редовна форма във ВУЗ 

(представят се удостоверения за всяка учебна година); 

        - детето е настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно 

чл.26 от Закона за закрила на детето; 

         - детето е от семейство, в което има действащ учител;  

Чл.18.След прием на детето  в ДГ родителят: 

-се запознава  с правилника за ДДГ  и със задължението  си редовно да 

заплащат месечната такса за детска градина до 10 число на всеки месец. И 

се подписва в потвърждение на това ,че ще го спазва. 

- предоставя на медицинския специалист /мед. сестра / изискваните 

документи за здравословното състояние на детето за постъпването му в ДГ 

№12 „Радост”, гр. Перник; 

- уведомява писмено медицинския специалист за спецификата на 

здравословното състояние на детето с приложени съответните за това 

медицински документи. 

Чл.19.Децата се приемат от 7,00 ч. до 8,30 ч. в присъствието на родител.  

Във филиала на ДГ .ул.В.Терешкова №7 и филиал с.Студена приема на 

деца е до 8.15 ч. 

По желание на родителите и след предварително писмено уведомяване на  

директора и учителките, детето може да се приема и в друг удобен за тях 

час, стига това да не нарушава дневният режимна детското заведение, като 

в този случай присъствието се вписва предварително. Издаването на 

децата става след 16.30ч до 19.00ч. 

 



Чл.20.Ново дете се приема сутрин от 7.30 до 8.15 ч. от медицинското лице 

който след проверка на предоставените от родителите изискуеми 

документи за прием, представят на учителката първа смяна него и 

родителите му. 

 

Чл.21.Родителите са задължени да подготвят детето си за предстоящото 

включване в Първа група на детската градина. Необходимо е детето да има 

елементарни навици за самообслужване /обличане, събличане, хранене, 

сигнализиране за ходене до тоалетна/, за да се осигури безболезнен преход 

за него от семейната среда към детската градина. 

 

 
 

ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЦАТА И ОТПИСВАНЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

 

Чл. 22. Децата се предават на родител или настойник до 19,00 ч. Ако се 

наложи детето да бъде предадено на друг – непознат за персонала човек, 

родителят предупреждава учителките или представя бележка с подпис. Не 

се предават деца на непълнолетни. 

 

 Чл.22.а.При разведени родители или при оспорване на родителски 

права, задължително се представя Решение на съда, което регламентира 

свижданията с детето. 

 

Чл.23.При отсъствие на детето се изисква:  

- до 10 дни – контактна бележка от личния лекар за липса на контакт 

със заразно болен; 

- за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни 

паразити; 

- Ако се налага детето да отсъства по-продължително време и 

родителите желаят мястото му да бъде запазено, те ще заплащат 

определената такса съгласно Закона за местните данъци и такси и 

Решение № 210 от 14.06.2016  год. на Общински съвет гр. Перник 

еднокомпонентна такса от 40 лв. 

 

Чл.24.Децата се отписват от детската градина при: 

- заявено желание от родителите; 

- неплатена такса два  месеца; 

- отсъствие един месец без предупреждение; 

- при навършване на 7 години до 15 септември на текущата година; 

- при системно неспазване и нарушаване реда в детското заведение 

посочен в Правилника; 



- при грубо отношение на родителите към работещите в детската 

градина, децата и останалите родители/викане,крещене, отправяне 

заплахи,обидни квалификации и др./ 

- при завършена  предучилищна задължителна подготвителна група 

към детското заведение – преди постъпването им в първи клас към 

31 май на съответната календарна година. 

 

 

        Чл.25. При отписване на детето от ДГ се спазват следните процедури: 

 

               1.Родителят /настойникът/  подава Заявление за отписване на 

детето от детската градина. 

               2. Касиера изчислява таксата на отписващото се дете до последния 

присъствен ден. 

               3. Родителят /настойникът/ заплаща такса по чл.18 от настоящия 

Правилник. 

               4. От ЗАС –а  на ДГ се издава служебна бележка с трите имена на 

детето,това,че родителят/настойникът/ е заплатил таксата по чл.18 от 

настоящия Правилник, за да послужи където е необходимо. 

 

Чл.26. Децата от подготвителните групи се вписват в Книгата за 

подлежащите за задължително обучение до 16 години от  главния учител в 

срок до три дни от започването на учебната година през м. септември на 

съответната година. 

 

Чл.27.Преместването в друга подготвителна група в друго учебно 

заведение става с Удостоверение за преместване , след подадено заявление 

за отписване от детската градина от страна на родителя/настойника/. 

 

 
 

РАЗДЕЛ  II. 
 

 ТАКСА – ДЕТСКА ГРАДИНА 

 

 

Чл. 28. Родителите на децата посещаващи детската градина заплащат такса 

съгласно Закона за местните данъци и такси и Решение № 210  от 

14.06.2016 год. на Общински съвет гр. Перник. 
 

Чл.29. /1/ За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 

настойниците дължат месечна еднокомпонентна такса в размер, както 

следва: 



а/ За целодневни групи в детските заведения: месечна еднокомпонентна 

такса – 40 лева. 

б/ За групите на задължителна предучилищна подготовка за деца на 5 и 6 

години – 2 лева на ден за храна. 

 

/2/ Размерът на месечната еднокомпонентна такса по ал.1 се заплаща с 

50% намаление за: 

 

- Деца полусираци. 

- Деца с един родител / родител без брак и детето не е припознато от 

другия родител; детето не получава издръжка от другия родител/. 

-Деца, на които двамата родители са студенти в редовна форма на 

обучение. 

-Деца на родител/и с ТНР от 70 до 90%. 

-При две деца от едно семейство, приети в едно детско заведение, 

месечната еднокомпонентна такса за  второто дете се заплаща с 50 % 

намаление. 

-При децата близнаци и за двете деца се заплаща месечна 

еднокомпонентна такса с 50 % намаление. 

 

/3/ Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса за: 

 

1. Деца пълни сираци. 

2. Деца, чиито родител/и ползва/т подпомагане, съгласно чл.9 от 

ППЗСП/ Правилник за прилагане закона за социално подпомагане/. 

3. Деца на загинал/и в изпълнение на служебен дълг, деца на 

загинал/и при производствени аварии и бедствия. 

4. Деца, чиито родител/и са с над 90% ТНР. 

5. Деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, 

утвърден от министъра на здравеопазването. 

6. Деца с трайнонамалена възможност за социална адаптация / над 

50%/. 

7. Трето дете в семейството. 

 

/4/ При отсъствие на дете от детското заведение: 

1. Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса, когато детето 

отсъства цял календарен месец и родителите представят медицински 

документ. 

2. Задължително се заплаща месечната еднокомпонентна такса с 

изключение на месеците от летния период – юли и август, ако детето 

отсъства. 

 



/5/ За намаленията по ал.2 и ал.3, родителите или 

настойниците подават декларация до директора на детското 

заведение, придружена с документи, доказващи преференцията. 

 

/6/ Дължимите суми за неплатени такси ще бъдат 

принудително събирани от публични изпълнители при НАП по редана 

чл.163, ал.3 от ДОПК на основание чл.9б от ЗМДТ. Уведомленията до 

НАП се изготвят и подават от Директорите на детските градини. 

 Чл.29.Задължителната такса се заплаща в началото на месеца, когато се 

плащат средствата за издръжка от предходния месец. 

 

  Чл.30.Забранява се учители и друг персонал на ДГ да приема 

такси.Таксите се заплащат единствено и само  при касиера  на  детското 

заведение. 

 

Чл.31. Учителите и медицинските сестри ясла съдействат активно на 

администрацията на детската градина като: 

- поставят списъците с дължимите такси ,предоставени от касиера. 

- След 10-то число на месеца при необходимост звънят на 

родителите,ако съответните не са заплатили таксите си; 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. 

 

ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Чл.32. Посещението на детска градина за децата от яслена,1 и 2 –ра  групи 

може да бъде прекъсвано и подновявано,като за отсъствията се 

предоставят необходимите документи. 

 

Чл.33.ал.1.Децатаотподготвителнитегрупи, записани в целодневна, 

организация, 

могатдаотсъстватсамопоздравословниилиподругиуважителнипричини, 

удостоверени с документоткомпетентенорган,както и посемейнипричини. 

ал.2 Отсъствията на децата по подготвителните групи по семейни 

причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за 

съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите . 

ал.3.  Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от 

подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, 



определени в училищното образование за съответната година със 

заповед на министъра на образованието и науката. 

Чл.34.Ако се налага отсъствие на детето за деня, родителите уведомяват 

учителите на смяна лично или по телефона от 7.00 часа – най-късно до 8.15 

часа сутринта в деня на отсъствието. 

Чл.35. Когато детето отсъства по болест, родителите уведомяват за това 

учителите и представят Медицинска бележка/Амбулаторен лист – по 

образец на МЗ от личния лекар за заболяването, както следва: 

1.      При боледуване през месеца: до 9.00 часа на първия  ден, след 

оздравяването, когато е на детска градина след боледуването и 

Медицинска бележка – по образец на МЗ, че то е клинично здраво. 

2.      При боледуване в края на месеца: до 9.00 часа на последния ден 

на месеца за който се отнася, а след излекуването на детето и 

медицинска бележка – по образец на МЗ, че то е клинично здраво. 

 

Чл.36. Не се приемат медицински бележки  с неясно съдържание, без 

подпис и печат на медицинско лице. 

Чл.37. Ежедневната посещаемост на децата по групите се води и отразява 

в дневника на групата до 8.30 часа от учителя първа смяна. 

Чл.38. Учителят първа смяна – в интервала от 8.30 до 8.45 часа ежедневно 

на място в групата  вписва и подписва информацията по присъствията на 

децата за деня от дневника на групата  и в присъствена тетрадка на 

 касиера.  

 

РАЗДЕЛ IV. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И СИГУРНОСТ 

 

Чл.39.  В ДГ №12 „Радост”, гр.Перник съобразно интересите и 

потребностите на децата  са организирани допълнителни дейности по 

тематични направления- допълнителни педагогически услуги. 

 



    /1/. За допълнителните дейности, родителите заплащат индивидуално 

обявените  такси от и на преподавателите осъществяващи обучението по 

тях. 

  /2/. Обученията по тях се провежда във времето за допълнителни форми 

на обучение. 

 

Чл.40.Преподавателите : 

 

- Строго спазват разписанието по тяхната специалност и 

правилниците за дейността,вътрешния трудов ред и безопасните 

условия на възпитание, обучение и труд в детската градина. 

 

- Отговарят за опазване живота и здравето на поверените им деца в 

групата по време на заниманията с тях, приемането  от и 

изпращането до съответната група.Приемането и изпращането става 

лично от и до учителя на групата.Не се допуска движение на децата 

по коридорите без придружаване от преподавателя,отговарящ за 

допълнителната педагогическа услуга. 
 

 

- Строго и отговорно опазва материалната база на детската градина. 

 

Чл.41./1/. Снимането на децата  по време на празници и развлечения с 

медийно присъствие в детската градина се извършва единствено и само със 

съгласието на родителите им, което те удостоверяват с подписа си в 

списъксъхраняван от учителките на групи, за всяко тържество и изява. 

 

/2/.Учителите нямат задължението и правото да снимат децата по време на 

ситуации и да публикуват снимките в социалните мрежи и интернет. 

 

/3/. Учителите могат да снимат единствено 

рисунки,картички,индивидуални картони за работа по тематични 

направления и други изделия на децата. 

 

          /4/. Учителите нямат задължението и правото да публикуват в 

социалните мрежи : 

 

              -снимки на децата; 

              - информация и коментари относно състоянието,развитието и 

поведението на децата; 

 

              - информация за организацията на работата в детската градина; 

 



Чл.42.С оглед сигурността на децата и на работещите в ДГ№12 „Радост”, 

гр.Перник, реда за пропуск на външни лица е следния: 

 

/1/. Външните лица са длъжни да се легитимират с лична карта пред 

служителя отворил им вратата.След което да запишат данните си в книгата 

за посещения,както и при кого отиват,часа на влизане и на излизане. 

/2/.Съответната книга стои непосредствено до входа на всяка сграда. 

/3/. Когато външните лица не се легитимират – не се допускат в сградата и 

се поканват да напуснат както сградата така и двора на детската градина. 

/4/.При отказ на напускане и /или агресивно поведение се 

предупреждават,че ще се сигнализира на органите на реда 112. 

/5/.При повторен отказ за напускане и /или агресивно поведение ,се 

сигнализират органите на реда и се активира паник бутона в съответната 

сграда. 

 

Чл.43.Книгата за регистриране на посещенията се води от касиера и се 

съхранява след приключването и  в нейната канцелария. 

 

Чл.44. Родителите на децата, посещаващи детската градина, работниците и 

служителите в детската градина, представителите на фирми доставчици, 

фирми с абонаментно обслужване и ремонтни дейности, педагози и 

треньори по допълнителните дейности, не са външни лица и не се вписват 

в Книгата за посещенията на външните лица; 

Чл.45.Контролните органи, след легитимиране не се вписват в Книгата за 

посещенията на външните лица. 

 

РАЗДЕЛ V. 

 

 

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ,ХРАНЕНЕ,СБОРНИ ГРУПИ 

 

 

Чл.46. ДГ №12 „Радост”,гр.Перник  работи през цялата година на 

петдневна работна седмица по дванадесет часа дневно, от 7.00 ч. до 19.00 

ч. 

Чл.47. /1/. ДГ №12 „Радост” приема деца от 7.00 часа до 8.30 часаза 

централна сграда, до 8.15 ч. за филиалште  и изпраща деца от 16.30 до 

19.00 часа; 



/2/. Децата се приемат и изпращат лично от учителите и се предават лично 

на родителите или на писмено упълномощени от тях лица чрез собствено 

ръчно написани и подписани декларации до учителите, съдържащи трите 

имена на детето, упълномощителите и упълномощените лица, както и 

реален адрес по местожителство и актуални телефони за връзка и на двете 

страни по декларацията; Учителите на групите регистрират всяка една 

декларация в разграфена тетрадка със следния текст: № по ред, дата, 

документ, дете, упълномощител, упълномощен, подпис на 

упълномощителя, подпис на учителя. 

//3/. Учителите приемат от родителите успокоени деца; 

/4/. Входовете на Детската градина се заключват в 8.30 часа отпомощник-

възпитателите/, които са първа смяна в съответната сграда  и се отключват 

след 16.30  часа; 

/5/. При приемането и предаването на децата от и на родителите в сградата 

и в двора на детската градина, не се допуска накърняване човешките и 

гражданските права на детето, унижаване личното му достойнство и 

прилагане форми на физическо и психическо насилие от страна на 

родителите; крещене, викане и обиди от страна на родителите пред 

останалите деца; 

/6/. След вземане на децата от родителите, те не трябва да остават в двора 

на детската градина; 

/7/. След 19.00  часа за невзети деца от детската градина и с неоткрити 

родители или настойници се информират органите на МВР; 

/8/. В изключителни случаи, когато се налага по уважителни причини 

закъснение на детето за детска градина, родителите заявяват в писмен вид 

до директора и със знанието на учителите в съответната група, че децата 

им могат да се приемат в удобен за родителите по-късен час. В такива 

случаи се има предвид, че учителката в уговорения ден или срок след 08,20 

ч. води присъствие на детето в Дневник-а на групата и детето се требва за 

храна, а родителят ако не доведе детето си, поема своето задължение и 

отговорност да заплати таксата. 

Чл.48. /1/. В детската градина се приготвя храна съобразно изискванията за 

рационално хранене на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. на МЗ, по изготвено 

меню и утвърден Рецептурник на МЗ и МОН; 

/2/. Децата се хранят четири пъти дневно, както следва: 



8.30 – 9.00Закуска 

10.00 – 10.30 Подкрепителназакуска 

12.00 – 13.00 Обяд 

15.00 – 15.30 Подкрепителназакуска 

/3/. Менюто се изработва се изработва от технолог на Община Перник и се 

спуска всяка седмица,като то е еднакво за всички детски градини на 

територията на Перник. 

/4/. Контролът за качеството на храната се осъществява от Директора и 

Медицинските специалисти;Медицинските специалисти водят тетрадка 

регистър за дегустацията на храната, която извършват, както следва: 

/5/. Готвачите ежедневно заделят проби от храната /с грамаж – една порция 

по рецептурник/, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса С 

в продължение на 48 часа; 

/6/. Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник-

възпитателя под контрола на учителя; 

/7/. Помощник възпитателя и учителя отговарят за правилното и точното 

разпределение на храната на децата; 

/8/. Медицинските специалисти и учителите всекидневно контролират 

консумирането на храната от децата; 

Чл.49. В ДГ №12 „Радост” не се допуска внасяне на храна и медикаменти 

от родителите на децата. 

Чл. 50. /1/. ДГ №12 „Радост” работи в режим на Сборни групи, както 

следва: 

-        Съгласно Календарния план на МОН за Ваканциите – 

Есенна, Зимна /Коледна/, Пролетна /Великденска/ и Лятна; 

-        Съгласно Разпоредбите на РЗИ и МЗ при обявяване на 

епидемии и карантини, дървени ваканции; 

-        При отработване на почивни дни, съгласно Празничния 

календар на Република България; 

-        При намален брой деца – ниска посещаемост в групите; 

-        При отсъствие на болен учител и невъзможност да се 

назначи негов заместник; 



-        Други обстоятелства, като аварийни ремонти, стачки, 

бедствия и др. 

/2/. Учителите предварително сондират мнения и уведомяват родителите 

със Съобщение за преминаване в режим на Сборни групи; 

/3/. Родителите удостоверяват с подпис – в списък – срещу името на детето 

си, дали то ще посещава или няма да посещава Детската градина в 

определения период за режим на сборни групи; 

/4/. Учителите, водещи сборните групи уведомяват родителите в коя група 

ще е детето и кой учител отговаря за него. 

РАЗДЕЛ VI. 

 

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 

 

Чл. 51.Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с 

изискванията на Семейния кодекс и оказват активно съдействие за 

нормално протичане на възпитателно образователната работа в детската 

градина. 

 

Чл. 52.Родителите са първи помощници на учителките за осигуряване на 

добри условия за развитие и възпитание на децата в детската градина и 

оказват помощ и съдействие за хигиенизиране и подобряване на 

материално техническата и дидактическа база. 

 

Чл. 53.Родителите са длъжни да посещават родитело-учителските срещи и 

активно да участват при избора на родителски комитет и в утвърждаване 

на техните решения. 

 

  Чл. 54. Родителите имат право: 

- да изискват условия за пълноценно протичане на УВР в детската 

градина; 

- на пълна информация за възпитанието и обучението на техните 

деца; 

- на педагогическо съдействие и консултации от учителите; 

- да подпомагат дейността на детската градина; 

-  

Чл.55.Родителите са длъжни: 

- да плащат навреме дължимата такса и да информират 

учителките или ръководството при отсъствие на детето; 

- да предават детето си  лично на учителя или помощник- 

възпитателя в детската градина; 



- да не носят лекарства за детето в детската градина; 

- да  водят детето си здраво в ДГ и след боледуване да представят 

талон от лекар, че детето е здраво; 

- да контролират детето си да не внася в детската градина 

ненужни и опасни предмети и играчки; 

- да зачитат достойнството и авторитета на персонала в детската 

градина и да не уронват престижа и доброто му име; 

- да се запознаят с Правилника за дейността на детската градина и 

го удостоверят с подпис; 

 
 

РАЗДЕЛ VІ  
 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 
 

 

Чл. 56.Съгласно ЗПУО, детската градина се управлява от директор. 

1. Той организира, контролира и отговаря за цялостната дейност, спазва, 

прилага и контролира изпълнението на държавните образователни 

изисквания и действащата нормативна уредба, осигурява безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд. 

              2.  Представлява детската градина пред органи, организации и 

лица, сключва договори с юридически и физически  лица по предмета на 

дейност в съответствие с предоставените му правомощия; 

              3.  Длъжността директор се заема въз основа на конкурс при 

условията и по реда определени от Кодекса на труда . 

              4. Директорът сключва и прекратява трудови договори с 

учителите, служителите и работниците в детската градина. 

              5. Обявява свободните работни места в бюрото по труда и РУО на 

МОН; 

              6. Организира приемането на деца, обучението и възпитанието им 

в съответствие с ДОИ; 

              7. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на 

задължителната документация; 

              8.  Подписва и подпечатва документите и съхранява печата; 

              9. Председател е на Педагогическия съвет и осигурява 

изпълнението на решенията му. 

             10. Административните актове на директора могат да се отменят от 

кмета на общината; 

             11. При отсъствие на директора за срок по-малък от 60  календарни 

дни, той определя със заповед свой заместник или заместници от 

педагогическия персонал. В заповедта се регламентират правата и 

задълженията на заместника. 



            12. При отсъствие на директора за срок по-голям от 60 календарни 

дни, Кмета на общината сключва трудов договор с друго лице за временно 

изпълняване на длъжността.  

Чл. 57.  Педагогическият съвет включва в състава си учителите, 

медицинските сестри детска градина и медицински сестри яслена група и е 

специализиран орган за разглеждане на основни педагогически въпроси: 

- приема Правилника за дейността на детската градина; 

- приема Годишния план за работа; 

- избира програмните системи за възпитание и обучение на 

децата; 

- обсъжда и взема решения относно резултатите от учебно 

възпитателната работа; 

- приема стратегия за развитие на детската градина, която се 

актуализира всяка година; 

- определя дейностите извън държавните образователни 

изисквания и приема програми за осъществяването им; 

Чл. 58.   Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два 

месеца от директора на детската градина. Извънредно заседание се свиква 

по писмено искане до директора на най-малко 2/3 от числения му състав. 

Чл. 59.  Решенията на Педагогическия съвет се приемат с 

обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от 

числения му състав и могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано 

мнозинство – 2/3 от присъстващите. 

 Чл. 60. За всяко заседание на педагогическия съвет се води отделен 

протокол от избран от педагогическия съвет протоколчик /секретар/ в 

началото на учебната година. 

Чл 61.  Не се допуска отсъствие от заседание на педагогическия 

съвет без уважителни причини. 

 
 

РАЗДЕЛ  VII 
 

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
 

 

Чл. 62.  Медицинското обслужване и контролът по здравеапазването в      

детското заведение се осигурява от медицински сестри /по една във всяка 

сграда на ДЗ/. 

Чл.63.Медицинските сестри осъществяват задължително следните 

дейности: 

1. Присъства при приема на децата и провежда филтър, 

информира се за здравословното им състояние; 



2. Участва при измерване физическата дееспособност на децата, 

регистрира данни в личните им картони; 

3. Участва при контрола на изпълнението на хигиенния режим на 

детската градина – отопление, проветряване на помещенията, 

ежедневни игри на децата на открито, режим на съня, хранене, 

чистота и безопасност; 

4. Организира здравното възпитание на децата и провежда 

здравна просвета на персонала и родителите; 

5. Организира правилното и рационално хранене на децата; 

6. Води и съхранява медицинската документация на децата; 

 

          Чл. 64. В детската градина се приемат само здрави и чисти деца. 

 

 

 

 

ММ ЕЕ ДД ИИ ЦЦ ИИ НН СС КК ИИ   ПП ЕЕ РР СС ОО НН АА ЛЛ   ВВ   ЯЯ СС ЛЛ ЕЕ НН АА   ГГ РР УУ ПП АА   

// мм ее дд ии цц ии нн сс кк ии   сс пп ее цц ии аа лл ии сс тт ии //   

 

             Чл. 65.Ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената й 

група. 

 

         1.Наблюдава здравословното състояние на децата и оказва първа 

долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на 

центъра по спешна медицинска помощ. 

 

2.Организира и провежда профилактични дейности за 

предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори  в детските 

ясли,съгласно изискванията на Наредба № 26 /18.11.2008г.за 

устройство и дейност на ДЯ/чл.31/ 

 

            3.Проследява и контролира спазването на изискванията към  

факторите на средата, в която се отглеждат децата. 

 

            4.Приема децата и извършва ежедневен контрол на здравословното 

им състояние,като се информира за това и от родителите. 

 

            5.Провежда  организирани занимания на децата в групата по 

писменни указания на педагога на яслата и с негово участие.Ако няма 

такъв ,то за това отговаря главния учител на ДЗ. 

 

            6.Прилага индивидуален подход към всяко дете и активни грижи за  

новопостъпилите деца през периода на адаптацията им. 



            7.Отговаря за разпределението на храната по грамаж и участва в 

процеса на хранене на децата. 

 

            8.Организира и провежда общо закалителни процедури съобразени 

с индивидуалните особености на децата.  

 

            9.Извършва антропометричните измервания на децата. 

 

            10.Следи и изисква от родителите данни за здравното и 

имунизационното състояние на децата и ги регистрира в здравно-

профилактичната карта съгласно данните получени от личния лекар на 

детето.  

 

            11. Наблюдава здравословното, психическото и физическото 

състояние на децата и го отразява в “сестринското досие” за определени 

периоди от време.   

 

            12.Следи за спазване на хигиенният и дезинфекционния режим в 

помещенията и контролира работата на детегледачките,относно 

съхранение на дезинфекционните средства и приготвянето на 

дезинфекционните разтвори. 

 

             13.Поддържа и повишава професионалната си квалификация 

съгласно нормативните изисквания и участва в Регионални  и Национални 

програми,свързани с профилактиката и промоцията на здравето на децата 

от нула до три годишна възраст. 

            14.Води изискващата се учебна и отчетна документация. 

 

           15.Участва в осъществяването на хигиенно-профилактични и 

противоепидемични мерки в детската ясла при извънредни 

обстоятелства,свързани с бедствени и критични ситуации. 

           16.При обявяване на грипна епидемия и получено бързо  известие за 

други инфекциозни заболявания  да постави карантина . 

           17. При отсъствие на медицински специалист при създал се 

инцидент с дете ,другия персонал на ДГ  да се обади на тел.112. 

 

       Чл.66.При изпълнение на задълженията си медицинският специалист в 

детската ясла носи отговорност за : 

 

1.Добрия здравен статус на децата 

        2.Рационалното и здравословно хранене на децата. 

        3.Изграждане на навици и умения в духа на семейната  българската 

традиция. 



        4.Качествено и в срок изпълнение на поставените задачи. 

        5..Спазване на определените от Кмета правила и инструкции за 

безопасност и здраве при работа,противопожарна защита,действие при 

кризисни ситуации. 

        6.Спазване на правилника за вътрешния трудов ред. 

        7.Опазване в тайна поверителните и за  служебно ползване 

сведения,които са му станали известни във връзка с упражняването на 

дейността,както и да не използва тези сведения за свой и чужд личен 

интерес. 

        8.Спазва Етичният кодекс на медицинските специалисти и 

стандартите на етично поведение  - уважение, сътрудничество и 

колегиалност при изпълнение на професионалните задължения. 

        9.Утвърждава етичните и професионални качества за издигане 

авторитета на медицинските специалисти. 

 

 
 

РАЗДЕЛ VIII 
 

ВЪЗПИТАТЕЛНО ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 
 

 

          Чл. 67. Детската градина осигурява необходимите условия за 

физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето, гарантира 

неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава в 

дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции и 

културни ценности. 

 

 Чл. 68. Детската градина работи на пет дневна работна седмица, с 

изключение на времето, в което се извършват ремонтни дейности 

застрашаващи живота и здравето на децата, но за не повече от един месец. 

 

Чл. 69.   Учебната година в предучилищното образование започва на 15 

септемвридо 31 май на следващата календарна година. и е с 

продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември епочивен ден, тя 

започва на първия следващ работен ден. 

 

 

Чл. 70.   Учебната година включва учебно и неучебно време. 

 

Чл.71.  В учебното време се организират както основни, така и 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, а в неучебното 



време без педагогически ситуации - само допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и: 

 

1. условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън; 

 

2. условия и време за хранене - сутрешна закуска, обяд и две 

задължителни подкрепителни закуски - между сутрешната закуска и обяда 

и между обяда и вечерята; 

 

3. дейности по избор на детето. 

 

 

Чл.72.  Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, 

обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на 

ден през учебната година. 

 

РАЗДЕЛ IX 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ 

 

Чл. 73.Организация на деня: 

ал.1.В учебно време от 15.09.2016 до 31.05.2016 г. 

 

Основни и допълнителниформинапедагогическовзаимодействие: 

 

7.00 – 8.30 -Приемнадецата, дейностипоизборнадецата; дейности, 

организираниотдетскияучител. 

8.30 – 9.00Закуска 

9.00 – 10.00- Педагогическиситуации 

10.00 – 10.30 -Подкрепителназакуска 

10.30– 12.00-Дейности поизборнадецата; дейности, 

организираниотдетскияучител. 

12.00 – 13.00-Обяд 

13.00 – 15.00-Следобеденсън 

15.00 – 15.30-Подкрепителназакуска 

15.30 – 16.30-Педагогическиситуации 

16.30 – 19.00 -Дейностипоизборнадецата; дейности, 

организираниотдетския 

учител, изпращаненадецата. 

 
 

ал.2. В неучебно времеот 31.05.2016 г. до 14.09.2016 г 

 



Основни и допълнителниформинапедагогическовзаимодействие : 

 

7.00 – 8.30- Приемнадецата, дейностипоизборнадецата; дейности, 

организирани 

отдетскияучител. 

8.30 – 9.00- Закуска 

9.00 – 10.00- Игри, дейностипоизборнадецата; дейности, 

организираниотдетския 

учител. 

10.00 – 10.30- Подкрепителназакуска 

10.30– 12.00- Дейностипоизборнадецата; дейности, организираниотдетския 

учител. 

12.00 – 13.00- Обяд 

13.00 – 15.00- Следобеденсън 

15.00 – 15.30 -Подкрепителназакуска 

15.30 – 19.00- Игри, дейностипоизборнадецата; дейности, 

организираниотдетския 

учител, изпращаненадецата. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ X 

 

ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Чл. 74. (1) Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към 

постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие 

на детето, в който основни участници са учителят и детето. 

 

(2) При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите 

използват игровата дейност за постигането на необходимите 

компетентности. 

 

Чл. 75. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в 

съответствие с прилаганата в детската градина програмна система при 

зачитане на потребностите и интересите на децата. 

 

Чл.76. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по 

образователни направления се осъществява в седмично разпределение. 

 

Чл.77. Седмичното разпределение по чл.75 се разработва по възрастови 



групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната 

годинаи се утвърждава от директора на детската градина. 

 

Чл. 78. (1) Минималният общ седмичен брой на педагогическите 

ситуации за постигане на компетентностите по чл. 27, ал. 2 е: 

 

1. за първа възрастова група - 11; 

2. за втора възрастова група - 13; 

3. за трета възрастова група - 15; 

4. за четвърта възрастова група - 17. 

 

(2) Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за 

всяка възрастова група не може да надвишава минималния общ брой по ал. 

1 с повече от пет педагогически ситуации - за целодневна организация. 

 

Чл. 79. Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка 

на учителя е от 15 до 20 минути - за първа и за втора възрастова група, и от 

20 до 30 минути - за трета и за четвърта възрастова група. 

 

Чл. 80. Възпитателно образователният процес се води на книжовен 

български език по Програмата „Активността на детето в детската градина” 

с помощта на материали по Програмните системи на издателство 

„Анубис””, Просвета „Ръка за ръка”, “Слово”, а за подготвителните за 

училище групи, по Програмата одобрена от МОН. 

 

Чл.81. Съгласно новия ЗУПО в хода на предучилищното образование 

постиженията на децата се отразяват в детско портфолио. 

Чл.82.   Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за 

дейността на детската градина . 

 

Чл. 83. Детското портфолио трябва да съдържа: 

 

1. „ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С МЕН”: информация и данни за раждането на 

детето; какво важно се е случило на този ден /кои знаменитости са се 

родили/; Какво означава името на детето; семейното дърво. 

2. „АЗ РАСТА”: тази рубрика може да се раздели на две: ето колко съм 

голям – тегло, ръст, може да нарисувате ръчичката на детето на различните 

възрастови етапи. Какво съм научил: умения и навици, които детето е 

придобило през изминалата година, напр. научил се е да казва звука „р”; да 

брои до десет и т.н.;  

3. „МОЕТО СЕМЕЙСТВО”: разкази за членовете на семейството, рисунки 

на детето и описанието на тези рисунки; 

4. „МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ”: аналогично на „Моето семейство”; 



5. „СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН”: разкази или детски рисунки на пътешествия, 

семейни почивки, разходки, походи; 

6. „МОИТЕ ЗЛАТНИ РЪЧИЧКИ”: изработените от децата работи или 

снимки /ако са много обемни/ с датата и темата на работата; 

7. „РАЗКАЖИ ЗА МЕН”: разкази за детето от родители, учители, 

роднините; 

8. „РАЗМИШЛЕНИЯ НА ГЛАС”: изказвания на децата, интересни техни 

изречения, думи, размисли; 

 

Чл.84.В края на предучилищното образование с цел осигуряване на 

продължаващо взаимодействие между родителите и образователните 

институции портфолиото им се предава. 

 

Чл.85. В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на 

съответната подготвителна група установява готовността на детето за 

училище. 

 

Чл. 86.   Готовността на детето за училище отчита физическото, 

познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие. 

 

Чл.87.Съгласно Наредба № 6 от 11.08.2016 г.за усвояване на българския 

книжовен език  чл. 3. (1) Официалният език в системата на 

предучилищното и училищнотообразование е българският. 

 

Чл.88. Усвояването на българския книжовен език се осъществява в 

процеса на предучилищното образование във всички форми на 

организация чрез: 

1. педагогическите ситуации по образователното направление 

български език и литература. 

2. педагогическите ситуации за обучение по останалите 

образователни 

направления; 

3. допълителните форми на педагогическото взаимодействие, 

организирани в детската градина съобразно потребностите и интересите на 

децата. 

 

РАЗДЕЛ  XI 
 

УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 

 
 



Чл. 89.Съгласно ЗПУО, учителите в детската градина организират и 

провеждат възпитанието и обучението на децата. 

 

Чл. 90.За заемане на длъжността „учител” се изисква диплома за 

завършена степен на висшето образование „магистър”, „бакалавър” или  

„професионален бакалавър” по специалностите „Предучилищна 

педагогика” или  „Педагогика със специалност предучилищна педагогика”. 

 

Чл. 91.Длъжността „учител” не може да се заема от лица, които са 

осъдени за лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено 

престъпление, които са лишени от правото да упражняват професията си, 

които страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и 

здравето на децата, определени с Наредба на министъра на образованието, 

младежта и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването. 

 

Чл.92.На учителите се дължи почит и уважение от децата и техните 

родители. 

 

Чл. 93.Учителите имат право да: 

- членуват в професионални организации и да вземат участие в 

работата на регионалните и националните им органи; 

- дават мнения и да правят предложения по дейността на детската 

градина до административните органи в системата на народната 

просвета; 

- получават информация за възможностите за повишаване на 

професионалната си квалификация от директора на ДГ, от РУО 

на МОН гр. Перник; 

 

Чл. 94.Учителите са длъжни да: 

- изпълняват задълженията си, определени в КТ, в нормативните 

актове в системата на народната просвета и в длъжностната 

характеристика; 

- изпълняват нормата за задължителна преподавателска 

работа,определена  с Наредба № 3 от 18.02.2008 год. на МОН; 

- изпълняват Решенията на педагогическия съвет, както и 

препоръките на контролните органи на  РУО и на МОН; 

- опазват живота и здравето на децата по време на образователно-

възпитателния процес и на други дейности, организирани от него 

или от детската градина; 

- повишава професионалната си квалификация; 

 



Чл. 95.Учителите нямат право да нарушават правата на детето, да 

унижават личното му достойнство, да прилагат форми на физическо и 

психическо насилие. 

Чл.96.Учителите редовно попълват дневника съобразно 

изискванията. 

 

Чл. 97.Помощник – възпитателите осигуряват необходимите 

санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на 

децата и съвместно с учителките отговарят за здравето и живота на децата. 

 

Чл. 98.Помощник-възпитателите имат право да: 

- изкажат мнение и да правят предложения за подобряване на 

организацията на труда в детската градина; 

- да получават информация за възможностите за повишаване на 

професионалната си квалификация от директора; 

-  

Чл. 99.Помощник-възпитателите са длъжни да: 

- изпълняват задълженията си определени в КТ, в нормативните 

актове в системата на народната просвета, в длъжностната си 

характеристика и в Правилника за вътрешния трудов ред; 

- изпълняват препоръките на контролните органи, директора и 

медицинската сестра; 

- помагат активно на учителките при организацията на 

педагогическия процес. 

-  

Чл. 100.Помощник възпитателките нямат право да: 

- нарушават правата на децата, да унижават личното им 

достойнство, да прилагат физическо и психическо насилие върху 

тях; 

   - дават сведения за състоянието на децата, без да е съгласувано с 

учителката; 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ХII 
 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Чл.101. (1) Предучилищнотообразованиекатопроцеснавъзпитание, 

социализация и обучениенадецатасеосъществявапривзаимодействие и 

сътрудничество с родителите. 



 

(2) Родителитесаучастници и партньори в 

предучилищнотообразованиезаедно с децата, учителите, директорите и 

другитепедагогическиспециалисти. 

 

Чл. 102.Сътрудничеството и 

взаимодействиетомеждуучителите,директорите и 

другитепедагогическиспециалисти и родителитесъздават 

Условиязапостиганенацелитепочл. 5 отЗаконазапредучилищното и 

Училищнотообразование, както и 

заформираненаположителноотношениекъмдетскатаградина и училището и 

мотивациязаучене. 

 

Чл.103.Сътрудничеството и взаимодействиетомеждуродителите и 

Детскатаградина,  сеосъществяватприусловия и поред, определени с 

Правилниказадейносттанадетскатаградиначрез: 

 

1. индивидуалнисрещи в удобнозадветестранивреме; 

2. родителскисрещи; 

3. присъствие и участиенародителите в процесанапредучилищното 

образование; 

4.другиформизакомуникация. 

 

 

 

ГЛАВА XIII 

 

 ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

Чл. 104. Детската градина се финансира със средства от държавния и от 

общинския бюджет. Чрез тях се осигуряват средства за: заплати, 

осигурителни вноски, учебни помагала за подготвителните групи, хранене, 

поддържане на материално-техническата база, отопление, осветление, 

ремонти. 

Чл. 105.Детската градина може да реализира приходи в левове или валута 

за подпомагане на издръжката и развитието на материално-техническата и 

дидактическа база в съответствие с нормативните актове чрез дарения или 

проекти. 

 
 

 

 

 



РАЗДЕЛ XIV 

 

 РАБОТНО  ВРЕМЕ 

 

 Чл. 106.Детската градина работи на 5 дневна работна седмица. 

 

 Директор -  8,30 ч.  -  16,30 ч. 

 

 Гл.счетоводител  -  8,30 ч.  -  17,00 ч.- с половин час обедна почивка; 

 Касиер -  7,30 ч.  -  16,00 ч.- с половин час обедна почивка от 12.30-

13.00ч. 

 

За събиране на такси всяка втора и четвърта седмица в дните             

сряда,четвъртък и петък: 

 

-   от 7.00 ч до 13.00 ч 

-   от 16.00 ч  до 18.00 ч 

 

 

Медицинска сестра ДГ  -  7,30 ч.  - 15,30 ч.- с 15 мин. почивка 14.00-14.15 

ч. 

 

Мед. сестра ясла :               I смяна   - от7.00 ч до 15.00 ч.-с 15 мин. 

почивка от 11.00-11.15ч. 

                                          обща смяна   - от  9.00 ч. до 17.00ч.- с 15 мин. 

почивка от 13.15-13.30 ч. 

                 II смяна    -от  11.00 ч- до 19.00 ч.- с 15 мин. 

почивка от 14.30-14.45ч. 

 

 

 Учителки: 

                           І-ва смяна:  7,30 ч.  -  13,30 ч. 

        ІІ-ра смяна: 12,30 ч.  -  18,30 ч. 

 

           Дежурен учител –първа смяна 7.00 – 13.00 ч. 

           Дежурен учител втора смяна 13.00ч. – 19.00 ч. 

 

 

 

 Помощник-възпитатели: 

Централна сграда:   І-ва смяна: 6,45 ч.  -  15,15 ч.- с половин час обедна 

почивка от 13.00-13.30 ч. 

 



ІІ-ра смяна: 10,30 ч.  -  19,00 ч. -с половин час обедна почивка от 13.00-

13.30 ч.   

 

 

             Студена-           І-ва смяна:  6,30 ч.   -  15,00 ч.с половин час обедна 

почивка от 13.00-13.30 ч.   

 

                                             ІІ-ра смяна: 10,30 ч.  -  19,00 ч.-с половин час 

обедна почивка от 13.00-13.30 ч.   

 

Кухня: 
готвачи,работник кухня7,00 ч.  -  15,30 ч.- с половин час обедна почивка от 

12.30 -13.00ч. 

 

 

 Шофьор:        8,00 ч.  – 16,30 ч.- с половин час обедна почивка от12.30-

13.00 ч. 

 

 

                          Огняри:  по график 

 

 
РАЗДЕЛ  ХV 

 

 ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В ОДЗ12”РАДОСТ” 

 

Чл.106. (1) Детското заведение се отключва сутрин в 7.00 ч. и се заключва 

вечер м 19.00 ч. 

              (2) В сградата има свободен достъп за персонала в работните дни 

до определеното време. 

             (3) В почивните и празничните дни педагогическия и 

непедагогическия персонал могат да влизат в сградата на детското 

заведение само с писмено разрешение от директора на детското заведение. 

             (4) Сутрин след приема на децата входните врати на сградите се 

заключват с цел безопасност. 

             (5) Забранява се паркирането на моторни превозни средства в 

дворовете  на детското заведение. 

 (6) Пропускателния режим за подготвителните групи във филиала на 

ДГ №12 «Радост», намиращ се на ул.В.Терешкова №7 да се осъществява 

чрез използването на домофони. Целта е по-голямата сигурност както за 

децата ,така и за персонала.а също и за по-добра хигиена и опазване 

здравето на децата .Не се ограничава достъпа и контакта с учителки и 

помощен персонал. 

 



Чл. 107. Персонала е длъжен да спазва следните противопожарни правила 

и задължения: 

 1. Педагогическия и непедагогическия персонал при извършване на 

ежедневната си работа е длъжен да изпълнява точно и навреме 

установените противопожарни правила и указания на противопожарните 

органи, както и да следят за изпълнението на същите от  целия персонал и 

външни лица. 

 2. В коридорите  и подстъпите към изходите е забранено да се 

съхраняват горими и негорими предмети и други обемисти материали. 

 3. Входовете, изходите, коридорите, пътищата и подстъпите водещи 

към  противопожарните кранове, противопожарните уреди и съоръжения 

да бъдат винаги чисти и безпрепятствени за ползване. 

 4. Наличните противопожарни уреди да се поддържат в постоянна 

изправност и готовност,като се забранява, ползването им за други цели,а 

само за гасене на пожар. 

 5. При възникване на пожар  трябва да се действа по 

Противопожарния план на детското заведение, като първият ,който го 

забележи пристъпва веднага към гасене  с подръчни противопожарни 

уреди.Същевременно трябва да се съобщи на телефон 160. 

 6.При всички случаи на запалване на пожар да бъде уведомяван 

директора на детското заведение веднага. 

 7.Спазването на противопожарните правила е задължителен за 

всички в детското заведение,а контролът се възлага на отговорникът на 

комисията  за осигуряване на БУВОТ. 

 

 
 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

§ 1. Правилникът е изготвен на основание Преходни и заключителни 

разпоредби на ЗПУОи е приет на  заседание на Педагогически съвет на ДГ 

12 „Радост” с Протокол № 1 от 10.09.2016 год. и подлежи на актуализиране 

при промяна на нормативната база. 

 

 § 2. Педагогическият персонал има право да прави писмени 

предложения за изменения и допълнения на този правилник, адресирани до 

директора. 

 § 3 Директорът може да издава заповеди и наредби, с които да 

регламентира неуредени с този правилник или други нормативни актове 

въпроси. 



           § 4 Всички работници, служители и родители на децата посещаващи 

детската градина са запознати с правилника срещу подпис и след 

утвърждаването му със заповед на директора той влиза в сила. 

          § 5 Този правилник е задължителен за спазване от педагогическия и 

непедагогическия персонал, и от родителите на децата посещаващи 

детската градина. Неизпълнението му е нарушение на трудовата 

дисциплина и за неговото неспазване работещите в детската градина носят 

дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ. 

 

 

 


