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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1. С този правилник се уреждат: 

 Организацията и ръководството на ДГ „Първи юни” с филиал „Детелина” с. 

Бъзовец; 

 Условията за прием на децата; 

 Правата и задълженията на персонала и родителите; 

 Организацията на работа и медицинското обслужване. 

Правилникът е изготвен в съответствие със Закона за предучилищното и училищно 

образование и всички подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността в 

детската градина. С него се уреждат всички условия за организация на цялостната дейност 

на детското заведение, както и правата и задълженията на служителите. 

Чл. 2. (1) ДГ „Първи юни” с. Баниска е общинска детска градина, в която се отглеждат, 

възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в 

първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно 

образование. 

(2) В детската градина се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и 

деца на двегодишна възраст (навършени към началото на учебната година на 

постъпването), при наличие на свободни места за прием. 

Чл. 3. Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно. 

Чл. 4. Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с 

начало в годината на навършване на 5- годишна възраст на детето, като родителите 

избират вида на организацията на предучилищното образование по чл. 45, ал. 1. 

Чл. 5. ДГ „Първи юни” осигурява условия за ранно детско развитие и подготовка на 

децата за училище. 

Чл. 6. ДГ „Първи юни” осъществява своята дейност въз основа на принципа на 

автономията и в съответствие с нормативните актове, като: 

(1)  Определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната. 

(2) Урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със Закона за 

предучилищно и училищно образование и подзаконовите актове по прилагането му 

(3) Избират организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на 

качествено образование. 

(4) Определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната 

идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци. 

(5) Участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в 

областта на образованието. 

Чл. 7. ДГ „Първи юни” е юридическо лице. 

Чл. 8. Седалище на ДГ „Първи юни” е: с. Баниска,обл. Русе. 

Чл. 9. Официалният адрес на ДГ „Първи юни” е: с. Баниска 7167, общ. Две могили, обл. 

Русе, ул. „Хан Исперих” № 13. 

Чл. 10. ДГ „Първи юни” притежава обикновен собствен печат, единен идентификационен 

код  по БУЛСТАТ  000520922. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 11. ДГ „Първи юни”, като институция от системата на предучилищното образование, 

полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, 

езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на 

децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. 

Чл. 12. Обучението на децата и дейността на ДГ „Първи юни” се регулират с държавните 

образователни стандарти, като съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в 

системата на предучилищното образование и условията и процесите за тяхното постигане. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Чл. 13. (1) Децата постъпват в детската градина не по- рано от учебната година, която 

започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. 

Чл. 14. По преценка на родителя и поради липса на яслена група в с. Баниска и с. Бъзовец и 

при наличие на свободни места децата може да постъпят в детската градина и при навършени 

2 години към началото на учебната година на постъпването. 

Чл. 15. Броят на групите и броят на децата в група се определят от директора на детската 

градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен 

стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за 

физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 16 (1) Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно (чл. 

57, ал. 4 от ЗПУО).  

(2) Прием на заявления за записване в детска градина се осъществява целогодишно. 

Заявления, приети до 15 юни се разглеждат за учебната година, започваща от 15 

септември (или първия работен ден след 15 септември), същата година, в която е 

подадено заявлението. Заявления, приети след 15 юни се разглеждат за следваща 

учебна година или при случаи на свободни места според реда за записване. 

Чл. 17. (1) Децата в ДГ „Първи юни” може да се преместват в други детски градини 

през цялата учебна година при наличие на свободни места (чл. 58 от ЗПУО). 

Чл. 18. (1)  Броят на групите и броят на децата в група в ДГ „Първи юни” се определят 

от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в 

съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и 

с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа 

на личностно развитие (чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от ЗПУО). 

(2) Предучилищното образование в ДГ „Първи юни” се организира и в разновъзрастови 

(сборни) групи по преценка на Директора на детската градина (чл. 62, ал. 2 от ЗПУО): 

първа група в ДГ Баниска за деца на възраст от 3 до 4 години, подготвителна група в 

ДГ Баниска за деца на възраст от 5 до 7 години и разновъзрастова група във филиал 

Бъзовец за деца на възраст от 3 до 7 години. 

 (3) Когато в детската градина са записани деца с различна етническа принадлежност от 

една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи  въз основа на 

етническата им принадлежност (чл. 62, ал. 4 от ЗПУО). 



Чл. 19 (1)  ДГ „Първи юни” е длъжна да приема деца със специални образователни 

потребности (СОП). 

(2) В група в детска градина може да се обучават до три деца със СОП. 

(3) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група, която да 

осигурява същото по вид образование, броят на децата в конкретна група може да бъде 

по-голям от посочения в ал. 2 след разрешение на началника на съответното 

регионално управление на образованието. Предложенията за увеличаване на броя на 

децата се правят от екип за подкрепа за личностно развитие към детската градина или 

от регионален екип за личностно развитие към регионалните центрове за подкрепа на 

личностното развитие на децата със СОП ( чл. 188 от ЗПУО и чл. 190 от ЗПУО). 

(4) Организацията на образователно-възпитателния процес в групи с деца със СОП се 

осъществява в съответствие с чл. 190-195 от ЗПУО. 

Чл. 20. При намаляване на броя на децата през учебната година под 12 деца в група и 

под 6 деца за филиала към детската градина, се преструктурират с друга такава, след 

заповед на директора на детската градина с цел създаване на рационализация и 

организация за използване на финансовия и човешки ресурс.  

Чл. 21. Приемът на децата в ДГ „Първи юни” се извършва по документи, приети от 

директора. 

Чл. 22. Документите за прием, които съдържат лични данни на кандидата и 

родителя/настойника/попечителя, подлежат на защита, съгласно Инструкция за 

мерките за защита на личните данни и вътрешните правила за определяне на реда за 

достъп до активите и информацията в ДГ „Първи юни”. 

Чл. 23. В детската градина децата се приемат с подадено заявление за постъпване (по 

образец), представяне на оригинал от акт за раждане на детето/децата, като 

ксерокопието остава в детското заведение. 

Чл. 24. При подаване на заявлението, подателят получава входящ номер за 

регистрация, издаден от детското заведение.  

Чл. 25. Бланката и съдържанието на заявлението задължително съдържа: 

1. Лични данни на родител/настойник/попечител, при който живее или е настанено 

детето (три имена, адрес и телефон за контакт), месторабота, брой деца в семейството; 

2. Данни за детето: три имена, ЕГН, посещава/не посещава детска ясла или яслена 

група в детска градина.  

Чл. 26. Към заявлението за прием се прилагат следните документи (чл. 4, ал. 2 от 

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини): 

1. Копие от акта за раждане на детето; 

2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; 

3.  Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и 

чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в 

детската градина; 

4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на 

детето в детската градина; 

5. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за 

възрастта (Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България) 

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, 

издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. 

Чл. 27. Родителят/настойникът/попечителят се запознава срещу подпис с Правилника 

за устройството и дейността на детската градина. 

Чл. 28. (1) Приемът за предстоящата учебна години в детската градина се обявява не 

по-късно от 01 март и приключва не по-късно от 15 юни същата година. В срок до 30 

юни се обявява реализирания прием.  

(2) При наличие на свободни места, прием се осъществява целогодишно.  

Чл. 29. Децата в ДГ „Първи юни” се отписват: 



1. По желание на родителя/настойника/попечителя, изразено с писмено заявление в 

свободен текст до директора на детската градина; 

2. Децата от ДГ „Първи юни” се изписват от детското заведение по желание на 

родителя/настойника/попечителя, но не по-късно от 01 септември в годината на 

постъпването им в първи клас. 

Чл. 30. Отписването се отразява задължително от директора на детската градина, 

съгласно нормативната уредба и след издаване на служебна бележка за платена такса.  

Чл. 31. Децата от подготвителни групи 5- и 6-годишни могат да се преместват в друга 

детска градина или подготвителен клас по време на цялата учебна година. Преместването 

се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора. 

Чл. 32. След издаване на удостоверението директорът уведомява писмено общинската 

администрация. 

Чл. 33. В случаите на преместване на дете от подготвителна група по време на учебната 

година директорът на приемащата детска градина изпраща справка за записаното дете на 

регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите 14- 

дневен срок от записването.  

Чл. 34. Преместването на децата се извършва със заявление от родителя. 

Чл. 35. Преместването на деца от 3 до 4- годишна възраст в друга детска градина се 

извършва със заявление от родителя и на детето се издава служебна бележка. 

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА 

 

Чл. 36. Посещението на детската градина на децата от 1-ва до 2-ра група може да бъде 

прекъсвано и подновявано с предварително уведомяване на учителите на групата от 

родителите или настойника. 

Чл. 37.  Децата от подготвителните групи се освобождават само съгласно разпоредбите 

на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца /обн. ДВ бр. 

73/20.08.2013 г./, в частта на § 5., където са конкретизирани уважителните причини, 

които са на лице при: 

1.      Представена медицинска бележка – по образец на Министерство на 

здравеопазването; 

2.      Документ от спортен клуб, в който детето членува; 

3.      Документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-

артистична формация/група, в която детето участва; 

4.      Писмено заявление до директора на ДГ „Първи юни”, подадено от родителите       

(преди отсъствията или веднага след тях )– до 10 дни максимум сумарно за цялата 

учебна година  за периода 15 септември – 31 май; 

5.      Отсъствия за периода 1 юни – 14 септември. 

Чл. 38.  Бланките на заявленията  по чл. 35, т. 4. се съхраняват от учителите на групи. 

Чл. 39. Учителите стриктно водят присъствеността на децата. 

Чл. 40. В последния работен ден на месеца учителят първа смяна, в интервала от 13.00 

до 13.30 часа, сравнява информацията по присъствията и отсъствията на децата през 

целия месец от дневника на групата с домакина, като уточнява причините за 

отсъствията на децата и предава информацията за отсъствията на децата на директора. 

Чл. 41. Директорът на детската градина изпраща ежемесечно на Регионалната дирекция за 

социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка за всяко дете от 

подготвителна група, отсъствало през съответния месец повече от 3 дни, за които няма 

уважителни причини.  

 

  



 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

ТАКСА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА 

 

 

Чл. 42. Родителите на децата, които посещават ДГ “Първи юни”, заплащат такса –

 детска градина по реда на Наредба № 5 на Общински Съвет – Две могили. 

Чл. 43. Родителите ползват намаление на такса – детска градина или се освобождават 

от нея съобразно разпоредбите на горецитираната наредба.  

Чл. 44. Таксите се събират от 3-я работен ден на месеца до 10-то число на месеца, 

следващ този за който са начислени. 

Чл. 45. При незаплащане на дължимите такси за два поредни месеца или общо три 

месеца в рамките на една календарна година, децата се отстраняват от детската градина 

до издължаване на таксите. 

Чл. 46. Учителите съдействат активно на домакините  при събирането на такса– детска 

градина: 

1. Предават на родителите списъците с начислените такси за месеца.  

2. От 3 до 10 число на съответния месец напомнят на родителите за заплащане на 

таксите. 

3. След 10 число на съответния месец напомнят ежедневно на родителите, незаплатили 

таксите,  и се обаждат по телефона на тези родители, неплатили таксата и чиито деца не 

са на детска градина. 

 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл. 47. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи,  както 

следва: 

1. първа възрастова група - 3- - 4-годишни, а в случаите на чл. 14- 2 - 4 години; 

2. втора възрастова група - 4- - 5-годишни; 

3. трета подготвителна възрастова група - 5- - 6-годишни; 

4. четвърта подготвителна възрастова група- 6- - 7-годишни. 

(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка 

възрастова група по ал. 1 е една учебна година. 

(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта 

подготвителна възрастова група. 

Чл. 48. (1) Децата от възрастовите групи,  в зависимост от броя им, се разпределят в 

групи. 

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната 

възрастова група по ал. 1 може да се сформира разновъзрастова група. 

(3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на 

децата в тях се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и 

училищното образование.  

Чл. 49. (1) Образованието на децата в ДГ „Първи юни” се осъществява при целодневна, 

полудневна, почасова или самостоятелна организация, по избор на родителите. 

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществяват  в отделни групи. 

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите по ал. 2, а 

самостоятелната- за отделно дете извън групите. 



Чл. 50. (1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 

отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната 

година. 

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час за изпращане на децата за деня 

се определят в настоящия Правилник за устройството дейността на детската градина. 

(3) В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а 

в неучебното време - 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. 

(4) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо 

взаимодействие и организират деня на детето в ДГ „Първи юни”. 

Чл. 51. (1) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 

отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди 

обяд през учебната година. 

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането 

на децата за деня се определят с настоящия Правилник  за устройството и  дейността на 

детската градина. 

(3) В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в 

неучебното време - само допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и: 

1. условия и време за игра и почивка; 

2. условия и време за закуска; 

3. дейности по избор на детето. 

(4) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо 

взаимодействие и организират деня на детето в ДГ „Първи юни”. 

Чл. 52. (1) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 

отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден. 

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за 

деня се определят с настоящия Правилник  за дейността на детската градина. 

(3) Почасовата организация се осъществява само през учебното време. 

(4) В почасовата организация се организират основна форма, а ако продължителността 

на престоя на детето позволява - и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по 

избор на детето. 

(5) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или 

за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца 

на почасова организация над максималния брой деца, определен в съответствие с 

разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

(6) Почасовата организация не се отнася до дейностите, които се организират като 

допълнителна услуга по отглеждане на децата по чл. 68 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

Чл. 53. (1) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение 

и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на 

детето от детската градина в началото и в края на учебното време. 

(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за 

съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното 



управление по образование по чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат: 

1. копие от акта за раждане на детето; 

2. копие от лична карта на родителите; 

3. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите 

особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на 

физическото и психическото му здраве и благополучие; 

4. програма за развитие на детето, която задължително съдържа: 

а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и 

интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл. 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование; 

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по 

чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование, за 

съответната възрастова група; 

в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала. 

(4) Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2 и 

анализ на документите по ал. 3 одобрява или отказва да одобри включването на детето 

в самостоятелна организация. 

(5) Експертната комисия отказва да одобри включването в самостоятелна организация, 

когато: 

1. не представи някой от документите по ал. 3; 

2. не е осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и 

гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и 

психическото му здраве и благополучие; 

3. представената програма не гарантира постигането на някоя от целите по чл. 5 от 

Закона за предучилищното и училищното образование; 

4. избраните методики и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните 

потребности и интересите на детето. 

(6) За установяване на верността на декларираните обстоятелства по ал. 3, т. 2 

експертната комисия може да извършва проверки на място. 

(7) Експертната комисия по ал. 2 може да провежда събеседване с детето и с 

родителите преди вземането на решението по ал. 3. 

(8) Постиженията на детето в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. 

за предучилищно образование, възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано 

при самостоятелна организация, се определят от учителите в детската градина в 

началото и в края на учебното време. 

(9) За провеждане на дейността по ал. 8 родителите осигуряват присъствието на детето 

в определен от детската градина ден и час. 

(10) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време не 

постига компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за 

предучилищното образование, от следващата учебна година се включва в целодневна, 

полудневна или почасова организация на предучилищно образование по избор на 

родителите. 

Чл. 54. (1) При заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина 

може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически 

дейности, които не са дейност на детската градина. 

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват извън времето за провеждане на основните форми 

на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото 

законодателство. 

(3) Дейностите по ал. 1 се организират за децата, които посещават детската градина. 



Чл. 55. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в 

случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на 

детската градина, в съответствие с желанието на родителите, след съгласуване с 

финансиращия орган- Община Две могили. 

Чл. 56. (1) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с 

продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия 

следващ работен ден.  

(2) Учебната година включва учебно и неучебно време.  

Чл. 57. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на 

следващата календарна година.  

(2) Учебното време се състои от учебни седмици и учебни дни.  

(3) Учебното време се организира в педагогически ситуации. Броят и продължителността 

на педагогическите ситуации се определят с държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование.  

Чл. 58. (1) Педагогическото взаимодействие в ДГ „Първи юни”  се организира в 

основна форма и в допълнителни форми. 

(2) Формите на педагогическото взаимодействие по ал. 1 се организират в съответствие 

с прилаганата в детската градина програмна система при зачитане на потребностите и 

интересите на децата. 

Чл. 59. (1) Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата 

ситуация, която протича предимно под формата на игра. 

(2) Педагогическите ситуации се организират само в учебно време и осигуряват 

постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за 

предучилищното образование. 

(3) Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни 

направления се осъществява в седмичното разпределение. 

(4) Седмичното разпределение по ал. 3 се разработва по възрастови групи от учителите 

на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора 

на детската градина. 

Чл. 60. (1) Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане 

на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното 

образование 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  и с повече от две педагогически 

ситуации - за полудневна и почасова организация. 

Чл. 61. 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. 62. (1) В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и 

усъвършенстват отделни компетентности от посочените в чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 

от 3.06.2016 г. за предучилищното образование, които допринасят за личностното 

развитие и за разнообразяване на живота на детето. 

(2) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя 

на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. 

(3) Допълнителните форми се организират както в учебното време по чл. 12, ал. 1, така 

и в неучебното време по чл. 13 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното 

образование. 



(4) Допълнителните форми се организират, по преценка на учителя,  в съответствие с 

програмната система, прилагана в ДГ „Първи юни”, цялостната организация на деня и с 

интересите и потребностите на децата. 

 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл. 63. (1) Предучилищното образование създава условия за: 

1. цялостно развитие на детската личност; 

2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и 

отношения, необходими за успешното преминаване на детето към 

училищното образование. 

(2) Компетентностите по ал. 1, т. 2 са дефинирани в Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за 

предучилищното образование като очаквани резултати от възпитанието, обучението и 

социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления: 

1. Български език и литература; 

2. Математика; 

3. Околен свят; 

4. Изобразително изкуство; 

5. Музика; 

6. Конструиране и технологии; 

7. Физическа култура. 

Чл. 64. (1) Процесът на образование в ДГ „Първи юни”  е подчинен на прилагането на 

програмната система като част от стратегията за развитието на детската градина, която 

се приема с решение на педагогическия съвет. 

(2) Програмната система на ДГ „Първи юни” е цялостна концепция за развитието на 

детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

(3) Програмната система трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от 

образователните направления по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за 

предучилищно образование; 

2. да отчита спецификата на ДГ „Първи юни”  и на групите; 

3. да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на 

децата. 

(4) В програмната система се включват: 

1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 

3. тематично разпределение за всяка възрастова група; 

4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 

Чл. 65. (1) Тематичното разпределение осигурява ритмичното и балансираното 

разпределяне на съдържанието по образователните направления и включва темите за 

постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и 

методите и формите за проследяване на постиженията на децата. 

(2) Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на децата и 

спецификата на образователната среда. 

Чл. 66. За постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 

3.06.2016 г. за предучилищно образование, както и за постигането на допълнителни 

компетентности,  не се допуска задаването на домашна работа и работа с 

познавателните книжки вкъщи. 



Чл. 67. (1) Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на 

съответната група в началото и в края на учебното време по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 

5 от 3.06.2016 г. за предучилищно образование по образователните направления. 

(2) Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група се определя от 

учителите в съответствие с методите и формите отразява съответствието с очакваните 

резултати. 

Чл. 68. (1) Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в 

дневника на групата. 

(2) След изпълнение на дейностите по ал. 1 учителите информират родителите за 

индивидуалните постижения на детето. 

Чл. 69. (1) В хода на предучилищното образование постиженията на детето се 

отразяват в детско портфолио. 

(2) Портфолиото на детето съдържа:  

1.  Обща информация за детето; 

2. Любими занимания и игри; 

3. Резултати от обучението по образователни направления. 

4. Динамика на физическото развитие. 

5. Динамика на общото развитие. 

6. Творческо развитие (резултати от продуктивните дейности и снимки); 

7. Постижения на детето (сведения за участия в конкурси и състезания, грамоти и др.); 

8. Резултати от диагностиката на учителя. 

(3) В края на предучилищното образование, с цел осигуряване на продължаващо 

взаимодействие между родителите и образователните институции, портфолиото им се 

предава. 

(4) В 14-дневен срок преди края на учебното време по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 5 от 

3.06.2016 г. за предучилищното образование учителят на съответната подготвителна 

група установява готовността на детето за училище. 

(5) Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, 

социалното и емоционалното му развитие. 

 

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА 

ГРУПА 

 

Чл. 70. ДГ „Първи юни” издава удостоверение за задължително предучилищно 

образование за децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното 

образование. 

Чл. 71. В удостоверението за задължително предучилищно образование  се описва 

готовността на детето за постъпване в първи клас в съответствие с очакваните резултати 

по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. 

Чл. 72.  В удостоверението за завършена подготвителна група, при необходимост, се 

правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни 

дейности и/ или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

 

 

РАЗДЕЛ ОСМИ 

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ. ХРАНЕНЕ 

 

Чл. 73. ДГ “Първи юни”  работи през цялата година на петдневна работна седмица по 

дванадесет часа дневно, от 6.30 ч. до 18.30 ч. 



Чл. 74. (1) ДГ “Първи юни”  приема деца от 7.00 часа до 8.15 часа и изпраща деца от 

16.00 до 18.30 часа; 

(2). Децата се приемат и изпращат лично от учителите и/или помощник 

възпитателите/хигиенистите в занималните на групите и се предават лично на 

родителите или на писмено упълномощени от тях лица с 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. 

(3). След вземане на децата от родителите, те не трябва да остават в двора на детската 

градина. 

(4). Децата се предават на и от учителите на родителите в добър външен вид. 

(5). След 18.45 часа за невзети деца от детската градина и с неоткрити родители или 

настойници се информират органите на МВР. 

(5). 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 дневника на групата 

и детето се требва за храна, а родителят ако не доведе детето си, поема своето 

задължение и отговорност да заплати таксата. 

Чл.75. (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: 

1. Сутрешна закуска: 8.30- 9,00 ч.; 

2. Подкрепителна закуска (плод): 10.00 – 10.15 ч.; 

3. Обяд: 12.00- 12.30 ч.; 

4. Следобедна закуска: 15.45-  16.00 ч. 

(3). Менюто се изработва за календарен месец екип в състав: медицински специалист, 

готвач, домакин. 

(4). Продуктите за приготвяне на храната се получават ежедневно от склада от 

домакините на готвачите. Отговорност за количеството и качеството на влаганите 

продукти носят  домакините и готвачите. 

(5). Контролът за качеството на храната се осъществява от директора и медицинския 

специалист. 

(6). Готвачите ежедневно заделят проби от храната (с грамаж- една порция по 

рецептурник), които се съхраняват при температура от   0 °C  до 4 °C в продължение на 

48 часа. 

(7). Храната в групата се разпределя от готвачите и поднася на децата от помощник-

възпитателя/ хигиениста под контрола на учителя. 

(8). Помощник възпитателят/хигиенистът и учителят отговарят за правилното и 

точното разпределение на храната на децата. 

(9). Медицинските специалисти и учителите всекидневно контролират консумирането 

на храната от децата. 

(10). В детската градина не се внасят храни и напитки от родителите на децата. 

Изключение се допуска единствено при рождени дни на деца, когато родителите 

внасят индивидуални пакетирани храни и индивидуални напитки-  натурални сокове 

100%. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

УЧАСТНИЦИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 



РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 УЧИТЕЛИ 

 

Чл. 76. Учителят в детската градина изпълняват функции, свързани с  обучението, 

възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на децата в 

системата на предучилищното образование. 

Чл. 77. Учителските длъжности са: 

1. учител; 

2. старши учител; 

3. главен учител. 

Чл.78. Длъжността „учител“ включва следните функции: 

1. планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите, индивидуалните 

особености и специални образователни потребности на децата,  както и на 

възможностите за развитието им; 

2. организиране и провеждане на образователния процес, използване на ефективни 

методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и 

поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна 

дисциплина, които насърчават развитието на децата, на коректни взаимоотношения, 

конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и децата, така и между 

самите деца; 

3. оценяване напредъка на децата  и на степента на усвояване на предвидените 

компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа 

и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, 

съобразно специфичните им потребности; 

4. сътрудничество и екипна работа с други педагогическите специалисти и 

взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за 

личностно развитие на децата. 

5. контролиране и отчитане участието на децата в образователния процес и 

своевременно информиране на родителите за възникнало проблемно поведение с цел 

набелязване на мерки за преодоляване; 

6. отговорност за живота и здравето на децата, с които работят както по време на 

образователния процес в педагогическа ситуация, така и по време на организираните от 

тях допълнителни дейности или занимания по интереси; 

10. участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки, отчитайки 

спецификата на групата. 

Чл. 79. Длъжността "старши учител", освен чрез функциите по чл. 77,  се осъществява 

и чрез функции, свързани с: 

1. провеждането на вътрешноинституционалната квалификация по съответните 

образователни направления; 

2. организиране и подготовка на диагностика и оценка на резултатите на децата, 

напредъка и необходимостта от допълнителна работа; 

3. обобщаване и анализиране на резултатите, получени от проследяването на 

постиженията на децата по възрастови групи. 

Чл. 80. Длъжността "главен учител" се осъществява чрез функции, свързани с: 

1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на детската градина, в 

актуализирането й и в отчитането на изпълнението й; 

2. планирането на вътрешноинституционалната квалификация и в организиране и 

координиране на методическата дейност; 

3. организиране и координиране на обмяната на добри практики в детската градина, 

ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни 

методи за работа с децата; 



4. консултиране на лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши 

учител" в детската градина, при оценяването на индивидуалните потребности и на 

напредъка на децата; 

5. подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността 

"старши учител" по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и 

диференцирано заплащане. 

Чл. 81. Длъжностите „старши учител“ и „главен учител“ имат и функции, свързани с: 

1. наставничество: 

а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за 

ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално 

усъвършенстване и кариерно развитие; 

б) свързано с ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на 

стажант-учители; 

в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска 

оценка в резултат на атестирането; 

2. консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител“, с цел 

кариерното им развитие; 

3. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и по 

изпълнението им. 

Чл. 82. Длъжността „учител“ в детска градина се заема от лица, придобили висше 

образование и професионална квалификация детски учител, детски и начален учител.  

Чл. 83. (1) Лицата, които постъпват за първи път на учителска длъжност и не са 

придобили учителски стаж, се назначават на длъжност „учител“. 

 (2) Лицата по ал. 1, заемащи длъжност „учител“, при изпълнение на задълженията си 

се подпомагат от наставник, който ги мотивира за професионалното усъвършенстване и 

кариерното развитие като оказва методическа подкрепа за: 

1. ефективно включване в образователния процес, като под негово ръководство 

усъвършенстват практическите си компетентности; 

2. изпълнение на задължения, свързани с организацията и с провеждането на 

допълнителни форми на педагогически взаимодействие или дейности, свързани със 

занимания по интереси; 

3. работа с родители, с други участници в образователния процес и с представители на 

заинтересовани страни; 

4. адаптирането към образователната среда и други. 

Чл. 84. Длъжността „старши учител“ се заемат от лица, които освен завършено висше 

образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността 

(чл. 81) , имат: 

1. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 

2. оценка от последното атестиране не по-малко „отговаря на изискванията“; 

3. 10 години учителски стаж. 

Чл. 85.  Длъжността „главен учител“ се заема от лица със завършено висше 

образование на образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална 

квалификация „учител“, придобита втора или първа професионално-квалификационна 

степен и оценка „образцово изпълнение“ от последното атестиране. 

Чл. 86. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:  

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;  

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес 

съобразно принципите и целите, определени в този закон;  

3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина;            

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на задълженията си; 

5. да повишават квалификацията си;  

6. да бъдат поощрявани и награждавани.  



(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:  

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата  

в съответствие с държавните образователни стандарти;  

2. да опазват живота и здравето на децата  

по време на образователния процес и на други дейности, организирани от детската 

градина;  

3. да зачитат правата и достойнството на децата  и другите участници в 

предучилищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите 

страни;  

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на детската градина и специфичните потребности на децата, с 

които работят с цел подобряване качеството на образованието им.  

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от децата, родителите, 

административните органи и обществеността.  

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ДЕЦА 

 

Чл. 87.  (1) Децата имат следните права:  

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;  

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;  

3. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  

4. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.  

(2) При работата с децата ДГ „Първи юни”  основава дейността си на принципа на 

позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване 

на детето, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на 

възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.  

(5) При работата с децата ДГ „Първи юни” основава дейността си на принципа на 

превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези 

мерки се прилагат към всички деца. 

Чл. 88. (1) ДГ „Първи юни” осигурява подкрепа за личностно развитие на децата 

съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални 

услуги.  

(2) ДГ „Първи юни” самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за:  

1. подкрепа за личностно развитие на детето;  

2. изграждане на позитивен организационен климат;  

3. утвърждаване на позитивна дисциплина;  

4. развитие общността.  

(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование.  

(4) При работата с децата ДГ „Първи юни”  основава дейността си на принципа на 

позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване 

на детето, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на 

възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.  

(5) При работата с децата детската градина основава дейността си на принципа на 

превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези 

мерки се прилагат към всички деца по ред, определен в държавния образователен 

стандарт за приобщаващото образование. 



Чл. 89. (1) На децата се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите 

и уменията им.  

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всяко дете.  

(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детската градина работят 

психолог или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители. 

Чл. 90. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.  

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват и се извършват при спазване на 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ  

РОДИТЕЛИ 

 

Чл. 91. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската 

градина се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, 

обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето го 

прави необходимо.  

(2) Средство за постоянна връзка между детската градина и родителя е бележникът за 

кореспонденция.  

(3) Средство за връзка със семейството на детето може да бъде и електронната поща на 

един от родителите. 

Чл. 92. Родителите имат следните права:  

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на 

децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и за 

приобщаването им към общността;  

2. да се срещат с ръководството на детската градина или училището, с учителите и с 

другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно 

за двете страни време;  

3. да се запознаят със съответната педагогическа система в детската градина;  

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на детето;  

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

детската градина  по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на 

децата им;  

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина; 

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина. 

Чл. 93. (1) Родителите имат следните задължения:  

1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно 

образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие 

на детето;  

2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската 

градина, развитието им в образованието и спазването на правилата;  

3. да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за 

спазването му от страна на детето;  

4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот;  

5. да участват в родителските срещи;  

6. да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг 

педагогически специалист в подходящо за двете страни време.  

(2) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, 

ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование, както и в самостоятелна 



организация, са длъжни да гарантират постигането на целите на предучилищното 

образование, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, 

както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, 

индивидуалните потребности и интересите на детето. 

 

 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

СТРУКТУРА, СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

  

Чл. 94. (1) Общата организационна структура на ДГ „Първи юни”  включва органи за 

управление и контрол, органи за съуправление и помощни консултативни органи, 

педагогически специалисти, административен персонал, помощно-обслужващ 

персонал. 

(2)  Органи за управление и контрол: 

1.   Директор; 

2.   Педагогически съвет; 

3.   Обществен съвет. 

4.   Комисия за управление на качеството. 

(3)  Органи за съуправление и помощни консултативни органи: 

1.   Общо събрание; 

2.   Комисия по етика. 

(4) Педагогически специалисти: 

1.   Старши учители; 

2.   Учители; 

(5)  Административен персонал- счетоводител. 

(6)  Помощно-обслужващ персонал: 

1.   Чистачи; 

2.   Домакини; 

3.   Готвачи; 

4.   Шофьор, училищен автобус. 

(7)  Общата численост на персонала е обвързана с щатното разписание. 

Чл. 95. (1) Лицата, заети по основно трудово правоотношение в детската градина като 

учители, изпълняват функции на ръководители на екипи по ключови компетентности 

/MO/, ръководители на допълнителни дейности и др. в рамките на осемчасовия работен 

ден. 

(2)Всички трудови задължения се изпълняват съгласно разпоредбите на КТ и се 

заплащат, съгласно нормативната уредба в Наредба № 4 за нормиране и заплащане на 

труда от 20.04.2017 г. и Вътрешните правила за работната заплата в ДГ „Първи юни”. 

Чл. 96. Ръководството съгласува политиката на детската градина със социалните 

партньори. 

Чл. 97. Всички други области на дейност се регламентират във вътрешните нормативни 

актове на детската градина, съгласно действащото законодателство. 
  
 

ГЛАВА ПЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

 



РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 
  

ДИРЕКТОР 
Чл. 98. (1) ДГ „Първи юни” се управлява и представлява от директор /чл.257. (2) от 

ЗПУО/. 

(2) Директорът е орган за управление и контрол на образователната институция. 

Чл.99. (1) Директорът на детската градина организира и контролира цялостната 

дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния 

образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

(2)        Директорът е педагогически специалист. 

(3)        Директорът, като орган на управление и контрол на детската градина, изпълнява 

своите функции като: 

1.   организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с обучение, възпитание 

и социализация в институцията; 

2.   отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти; 

3.   утвърждава Списък-образец №2на институцията след съгласуване с кмета на 

Община и началника на Регионалното управление на образованието; 

4.   организира и ръководи процеса на самооценяване на детската градина чрез 

изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед 

внасянето на подобрения в работата на институцията; 

5.   контролира дейности, свързани със задържането на децата от институцията, 

подлежащи на задължително обучение и с организирането и изпълнението на приема; 

6.   подписва документите за преместване на децата, за задължително предучилищно 

образование; 

7.   съхранява печата на детската градина; 

8.   изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите; 

9.   сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 

непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява 

свободните работни места в бюрото по труда и в Регионалниото управление на 

 образованието в тридневен срок от овакантяването им; 

10.   организира ефективното управление на персонала, като създава условия за 

повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на 

педагогическите специалисти; 

11.   организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост 

организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа; 

12.   отговаря за законосъобразното, целесъобразното, икономичното и прозрачното 

разпореждане с бюджетните средства, за което се отчита пред финансиращия орган, 

информира педагогическия съвет, социалните партньори и обществения съвет; 

13.   контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите; 

14.   съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

15.   поощрява и награждава учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал за постиженията и изявите им; 

16.   налага санкции на учители и други педагогически специалисти и непедагогическия 

персонал; 

17.   отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за 

обучение, възпитание и труд; 



18.   отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата   база на 

институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на 

задълженията; 

19.   осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и 

общности; 

20.   координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни; 

21.   представлява институцията пред органи, институции, организации и лица и 

сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в 

съответствие с предоставените му правомощия; 

22.   съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл.347 от 

Закона за предучилищното и училищното образование. 

Чл.100. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 

(2)        Административните актове на директора на детската градина могат да се 

оспорват по административен ред пред началника на Регионалното управление на 

образованието; 

(3)        Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 
Чл. 101.(1) Педагогическият съвет на ДГ „Първи юни” е специализиран орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детската градина. 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти. 

(3) Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет.  

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да 

участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, 

което обслужва детската градина, както и други лица. 

 (5) Директорът на детската градина, в качеството си на председател на педагогическия 

съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на 

заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна 

информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.  

Чл. 102. (1) Педагогическият съвет в детската градина:  

1. приема стратегия за развитие на детската градина за следващите 4 години с 

приложени към нея план за действие и финансиране;  

2. приема правилник за дейността детската градина;   

3. приема формите на обучение;  

4. приема годишния план за дейността на детската градина;   

5. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

6. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

от уязвими групи;  

7. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  

8. определя символи и ритуали и други отличителни знаци;  

9. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

детската градина;  

10. запознава се с бюджета на детската градина, както и с отчетите за неговото 

изпълнение; 

11. упражнява и други правомощия, определени с нормативен акт.  

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Чл. 103. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на ДГ „Първи юни”  

и за граждански контрол на управлението й.  

Чл. 104 (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 

представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите 

на деца от детската градина.  



(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 

директора на детската градина. На събранието се определя броят на представителите на 

родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.  

(3)  Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 

(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.  
Чл. 105. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година.  

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на детската градина 

участва и представител на настоятелството.  

(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската 

градина, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на 

юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.  

Чл. 106. (1) Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на 

обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.  

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички 

сведения и документи, необходими за дейността му.  

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения 

съвет за свикването му.  

Чл. 107. (1) Общественият съвет в детската градина:  

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на 

директора за изпълнението й;  

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програма за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи;  

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз 

основа на резултатите от самооценката на институцията, и инспектирането на детската 

градина;  

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 

разходи, както и за отчета за изпълнението му; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по 

бюджета на детската градина;  

6. участва с представители в комисиите за атестиране на директора при условията и по реда 

на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти;  

7. съгласува избора от учителите в детската градина познавателни книжки; 

8. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове;  

9. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на детската градина.  

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1, те се връщат с мотиви 

за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане 

педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 

КОМИСИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
Чл.108. (1) Комисията за управление на качеството на образованието е помощен, 

консултативен и постоянен работен орган към директора на детската градина за 

оказване на подкрепа при управление на качеството в институцията. 

(2)    Комисията по управление на качеството се състои от Председател и членове /от 3 

до 7 членове/ с мандат до 4 години. 

(3)    Съставът, структурата и функциите на комисията по управление на качеството се 

приемат от педагогическия съвет по предложение на директора. 

(4)    Комисията се свиква и заседава веднъж в годината и при необходимост. 

 (5)    Комисията приема свой правилник, който се утвърждава със заповед на 

директора. 

Чл.109. (1) Комисията има следните задължения: 



1.   да определи процедурите по самооценяване, които ще се ползват, и да ги 

документира; 

2.   да определи формата и съдържанието на доказателствения материал – чек-листа, 

протоколи, въпросници, анкети и др., да проведе проучвания във връзка с установяване 

качеството на обучение и образование; 

3.   да разработи формати за проучвания; 

4.   да проведе процедурите по самооценяване; 

5.   да осигури и класифицира доказателствен материал – набирането на надеждни, 

проверими и достоверни данни; 

6.   да оцени равнищата на показателите; 

7.   да изготви доклад с резултатите от самооценяването; 

8.   да анализира получените данни и идентифицира областите, нуждаещи се от 

подобряване на качеството; 

9.   да предложи на ръководството на детската градина мерки и дейности за 

подобряване на качеството на дефинираните области; 

10.  да предложи на директора план за обучение на учителите и служителите във връзка 

със самооценяването. 

(2)  Председателят на комисията за управление на качеството има и следните 

задължения: 
1.  организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на комисията; 

2. представлява комисията там, където е необходимо; 

3. участва в срещи на ръководството, на които управлението на качеството е част от 

дневния ред; 

4. председателства заседанията на комисията; 

5. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняването на доказателствения 

материал до приключването на самооценяването и предаването в архива на детската 

градина. 
  

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” 

 

Чл. 110. Качеството на предоставяното образование в институцията се управлява в 

съответствие с държавния образователен стандарт за управление на качеството в 

институциите. 

Чл. 111. Качество на образованието е степента на съответствие на предоставяните 

публични образователни услуги с: 

1. нормативните изисквания (закони, държавните образователни стандарти и други 

юридически актове); 

2. очакванията на гражданите и потребителите на образователните услуги (деца, 

родители, работодатели); 

3. очакванията на други заинтересовани страни. 

Чл. 112. Управлението на качеството в институциите е непрекъснат процес на 

организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на 

дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини. 

Чл. 113. Управлението на качеството в институциите се основава на следните 

принципи: 

1. ефикасност и ефективност; 

2. автономия и самоуправление; 

3. ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса; 

4. ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите на институцията; 

5. непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството в 

институцията. 



Чл. 114.  Целите на управлението на качеството в институциите са: 

1. повишаване на качеството на предоставяното образование в детската градина; 

2. подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете по отношение на неговите 

образователни резултати; 

3. организационно развитие на детската градина. 

Чл. 115. Минималните задължителни изисквания към управлението на качеството в 

детската градина се отнасят до: 

1. анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения 

в работата на детските градини; 

2. областите на самооценяването; 

3. участниците в процеса на самооценяването; 

4. условията и реда за извършване на самооценяването; 

5. съдържанието на доклада от самооценяването; 

6. начините на представяне на резултатите от самооценяването; 

7. срока на съхранение на документацията от самооценяването. 

Чл. 116. (1) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на 

подобрения в работата на детската градина се осъществява на всеки две години чрез 

разработването и изпълнението на стратегията по чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО). 

(2) Стратегията се разработва за период от 4 години, като за всеки две учебни години се 

разработва план за действие към нея, конкретизиращ дейностите по изпълнението й за 

съответните учебни години. 

(3) Документите по ал. 2 се приемат от педагогическия съвет и се одобряват от 

обществения съвет на детската градина. 

(4) Планът за действие по ал. 2 се приема преди началото на първата учебна година. 

(5) Стратегията за развитие на детската градина и планът за действие към нея се 

публикуват на интернет страницата на институцията. 

Чл. 117. (1) Анализирането в процеса на управление на качеството в институциите се 

основава на данните за: 

1. резултатите от изпълнението на целите на институцията; 

2. силните и слабите страни, възможностите и рисковете за развитието на 

институцията; 

3. индивидуалния напредък на всяко дете по отношение на неговите образователни 

резултати; 

4. специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на 

предоставяното образование, в това число факторите на социалната среда. 

(2) Анализирането е етап от разработването или актуализирането на стратегията за 

развитието на институцията. 

Чл. 118. Планирането на дейностите в процеса на управление на качеството се 

извършва на основата на анализа на: 

1. дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията; 

2. отговорните лица и сроковете; 

3. необходимите ресурси; 

4. показателите за измерване на постигането на целите, заложени в стратегията. 

Чл. 119. Отчетът на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията 

се представя за приемане на педагогическия съвет и за становище на обществения 

съвет. 

Чл. 120. Оценяването в процеса на управлението на качеството се извършва чрез 

самооценяване на образователната институция. 

Чл. 121. (1) Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството 

на предоставяното образование за две поредни учебни години чрез дейности, 

процедури и критерии, определени от детската градина. 



(2) Процесът на самооценяването завършва преди края на всяка втора учебна година. 

(3) Самооценяването се извършва в следните области: 

1. управление на институцията, което включва: ефективно разпределяне, използване и 

управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, лидерство, 

стратегии и планиране, взаимодействие на всички заинтересовани страни; 

2. образователен процес, който включва: обучение, възпитание и социализация и 

резултатите от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата 

на децата със специални образователни потребности и превенцията срещу отпадане от 

системата на образованието. 

Чл. 122. Участници в процеса на самооценяването са учителите, директорът, другите 

педагогически специалисти, както и родителите. 

Чл. 123. Самооценяването се извършва от работна група от представители на 

институцията, която: 

1. предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и 

инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в 

детската градина; 

2. провежда самооценяването; 

3. изготвя доклад от самооценяването, който представя на директора. 

Чл. 124. Работната група изпълнява дейността си по самооценяването в изпълнение на 

Правила за работа на работната група за самооценяване на качеството на 

предоставяното образование в детската градина, утвърдени със заповед на директора на 

образователната институция. 

Чл. 125. (1) Критериите, показателите и инструментите за самооценяване на качеството 

на предоставяното образование се приемат от педагогическия съвет след предложение 

на работната група по самооценяването и се утвърждават от директора. 

(2) Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на редовно 

анкетно проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги 

и цялостната дейност на институцията. 

(3) Инструмент в процеса на самооценяване може да бъде и анкетно проучване на 

мнението на педагогическите специалисти, медицинските специалисти и 

непедагогическия персонал за качеството на образователните услуги и цялостната 

дейност на институцията. 

Чл. 126. Самооценяването в ДГ „Първи юни” включва следните етапи: 

1. определяне на работната група; 

2. обучение на членовете на работната група; 

3. подготовка – определяне на дейности, процедури, критерии, показатели и 

инструменти за самооценяване; 

4. провеждане на информационна кампания сред учителите, другите педагогически 

специалисти и родителите; 

5. провеждане на самооценяването; 

6. обработване на информацията от проведеното самооценяване; 

7. анализиране на получените резултати от самооценяването; 

8. предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за 

повишаване на качеството на предоставяното образование; 

9. изготвяне на доклад от самооценяването; 

10. утвърждаване на доклада от самооценяването. 

Чл. 127. Условия и ред за измерване на качеството на образованието, както и работата 

на работната група се разписват в утвърдени от директора правила. 

Чл. 128. Измерването на качеството се осъществява чрез прилагането на система от 

дейности и процедури по установяване на степента на съответствие с нормативната 

уредба и целите на организацията. 



Чл. 129. Критериите се групират в две области: управление на организацията и 

образователен процес. 

Чл. 130. (1) Показателите – количествени и качествени, определят равнището на 

съответствие. 

(2) Количествените оценки са общ брой точки по всеки показател и %. 

(3) Максималният брой точки е 100. 

(4) Максималният брой точки за всеки показател се разпределя в 4 нива на оценяване. 

(5) Постигнатото качество се определя чрез крайната оценка, която се формира от сбора 

на получените точки по всички критерии изразени в проценти. 

(6) Крайната оценка на количествените и качествените равнища определя качеството на 

предоставяното образование в детската градина в четири равнища: 

1. отлично – над 75%; 

2. добро – от 50 до 75%; 

3. задоволително – от 30 до 50%; 

4. незадоволително – до 30%. 

Чл. 131.  (1) Докладът от самооценяването съдържа: 

1. информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията 

през периода на самооценяването; 

2. данни за използваните инструменти при самооценяването; 

3. данни за резултатите от самооценяването; 

4. сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване; 

5. анализ на резултатите от самооценяването; 

6. предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за 

повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за 

тяхното изпълнение. 

(2) Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на втората 

учебна година. 

(3) Докладът е част от двугодишния отчет за изпълнението на плана за действие към 

стратегията за развитието на детската градина. 

Чл. 132. Мерките за повишаване на качеството на образованието се публикуват на 

интернет страницата на институцията в 7-дневен срок след утвърждаването им от 

директора и са достъпни за период не по-малък от 4 години от публикуването им. 

Чл. 133. Документацията от самооценяването се съхранява в институцията не по-малко 

от 5 години. 

Чл. 134.  Внасянето на подобрения в работата на институцията се извършва: 

1. чрез изпълнение на плана за действие към стратегията за развитие на институцията 

през следващите 2 години, в който се включват мерките, предложени от работната 

група по самооценяването и обществения съвет и приети от педагогическия съвет; 

2. чрез актуализиране на стратегията за развитие на детската градина или формулиране 

на нови цели при установена необходимост. 

Чл. 135. Подобрения в работата на институцията се осъществяват и чрез изпълнение на 

препоръките след оценката и насоките от инспекцията на Националния инспекторат по 

образованието.  

Чл. 136. Органи за управление на качеството в Детска градина „Първи юни“ са 

директорът и педагогическият съвет. 

Чл. 137 (1) Директорът организира, контролира и отговаря за процеса на управлението 

на качеството, като: 

1. организира изпълнението на дейностите по самооценяването; 

2. определя състава и утвърждава правила за работа на работната група; 

3. осигурява обучение на членовете на работната група; 

4. организира провеждането на информационна кампания сред учителите, другите 

педагогически специалисти и родителите; 



5. определя начина на участие на учителите, другите педагогически специалисти и 

родителите в процеса на самооценяването; 

6. утвърждава дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за 

самооценяването; 

7. утвърждава доклада на работната група след приемането му на заседание на 

педагогически съвет. 

(2) Директорът запознава педагогическия съвет и обществения съвет с доклада от 

самооценяването и двугодишния отчет за изпълнението на плана към стратегията. 

Чл. 138. Педагогическият съвет приема двугодишния отчет към плана за действие към 

стратегията за развитие на детската градина и мерки за повишаване на качеството на 

образованието. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ОРГАНИ ЗА СЪУПРАВЛЕНИЕ  

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
Чл.139. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в детската 

градина. 

(2)   Общото събрание на работниците и служителите само определя реда за своята 

работа. Свиква се от работодателя, от ръководството на синдикална организация, както 

и по инициатива на една десета от работниците и служителите. 

(3)   Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от 

работниците и служителите. 

(4)   Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с 

обикновено мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или в 

устав не е предвидено друго. 

(5)   Общо събрание се свиква и в следните случаи: 

1.   в срок до 31. март /на съответната календарна година/ за приемане на годишния 

бюджет на детската градина; 

2.   всяко тримесечие счетоводителят  представя отчет на изразходваните средства по 

бюджета. 

  
  

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ПОМОЩНО-КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ 

  

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА 
Чл.140. Комисията по етика се създава като помощно-консултативен орган към ДГ 

„Първи юни”  по предложение на директора и след гласуване от педагогическия съвет 

за срок от 4 години. Утвърждава се със заповед на директора. 

Чл.141. Предмет на дейността на Комисията са междуличностните и между- групови 

отношения, възникващи в процеса на реализацията на служебните задължения на 

членовете на колектива, които са в противоречие с общоприетите. 

Чл.142. Комисията по етика дава становища по нарушение на етичните правила, 

свързани и с организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес, 

трудовата дисциплина и нарушаване на общоприетите правила и норми в хода на 

междуличностното общуване. 

Чл.143. За работата на комисията се създават вътрешни правила за превенция, 

наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на 

последващи мерки при прилагане на етичния кодекс. 



Чл.144. Комисията заседава при необходимост, но поне веднъж на тримесечие. 

Чл.145. Директорът на детската градина и Комисията по етика имат задължението да се 

предприемат превантивни мерки и да се провежда целенасочен процес от превантивни 

и корективни мерки с деца, учители и служители към спазване на етичните норми и 

добро поведение, както и недопускане на нарушения с оглед утвърждаване авторитета 

на детската градина като модерна, хуманна и толерантна образователна институция. 

Чл.146. Сигналите за нарушенията се приемат в канцеларията и се регистрират във 

входящия дневник-регистър. 

Чл.147. Регистрираните сигнали се разглеждат от комисията по етика  на нейни 

заседания, за които се води протокол. 

Чл.148. Комисията не разглежда анонимни сигнали. 

Чл.149. Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено 

мнозинство 50%+1. 

Чл.150. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в 

седемдневен срок от постъпването му. 

Чл.151. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва 

проверка и разговор със свидетели на нарушението. 

Чл.152. При невъзможност обстоятелствата, свързани с подадения сигнал да се изяснят 

на едно заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото. 

Чл.153. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и 

дисциплинарни нарушения, преписката се докладва на директора за вземане на 

дисциплинарни мерки по Кодекса на труда. 

Чл.154. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомява Председателят на 

комисията по етика и лицето, подало сигнала. 

Чл.155. За работата на Комисията се информират работниците и служителите в 

детската градина, като се отчита намаляването или нарастването на проблемите, 

касаещи нарушенията на Етичния кодекс, и се предприемат последващи действия с цел 

недопускане на други такива. 

Чл.156. При докладите на Комисията не се допуска унижаване на личното достойнство 

на служителите. 

Чл.157. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се 

запознава с Етичния кодекс и настоящия правилник. 

  

ЕКИПИ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Чл.158. Екипи по ключови компетентности се създават като помощно-консултативен 

орган към ДГ „Първи юни” по предложение на директора и след гласуване от 

педагогическия съвет за срок от 4 години. Утвърждават се със заповед на директора. 
  

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

АДМИНИСТРАТИВЕН, ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 

 

 

Чл. 159. Правата и задълженията на непедагогическия персонал в ДГ „Първи юни”  се 

определят съгласно КТ, длъжностните характеристики, правилниците на детската 

градина. 

Чл. 160. За изпълнение на възложената работа обслужващият персонал се отчита на   

ръководството на детската градина . 

 

 

ГЛАВА СЕДМА 



ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

Чл. 161. (1) Дейностите в ДГ „Първи юни” се финансират със средства от държавния 

бюджет, бюджета на Община Две могили, европейски фондове и програми и други 

източници.  

(2) Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично дейностите, 

които са обект на държавна политика.  

(3) Средствата от държавния бюджет са за:  

1. издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата;  

2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;  

3. развитие на детската  градина; 

4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието.  

(4). Родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират 

от държавния бюджет.       
(5).  Допълнителните услуги по чл. 68 от ЗПУО в детската градина се заплащат при 

условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет.                   
Чл.162. Средствата от държавния бюджет за финансиране на дейности в детската 

градина се планират ежегодно въз основа на броя на децата и на стандарт за дете, 

определен с акт на Министерския съвет. Стандартът определя размера на средствата от 

държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете за съответната година.               
Чл. 163. Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на 

работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на детската 

градина в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

§1. Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет на ДГ „Първи 

юни”  с Протокол № 1/ 15.09.2017 г. и подлежи на актуализиранe при промяна на 

нормативната база. 

§2. Правилникът е издаден на основание Закона за предучилищно и училищно 

образование. 

§3. При изготвянето на правилника са използвани и спазени действащите към момента 

нормативни документи. 

§4. Всички работници и служители са равни пред този правилник. 

§5. Правилникът е задължителен за спазване от персонала на ДГ „Първи юни” и 

родителите на децата. 


