
1 
 

ДЕТСКА ГРАДИНА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, 
ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ 

ул. ”Пловдив” № 8, тел. 08141 2782, e-mail: cdg_dve_mogili@abv.bg 
 

 
 
УТВЪРЖДАВАМ:  
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА 

       директор на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ 

 
Заповед № 15  / 17.09.2018 г. 

 
 
      
 
 
 

 

ПРАВИЛНИК  ЗА  ДЕЙНОСТТА  
 

НА  
 
 

ДГ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГР. ДВЕ МОГИЛИ  
 

 

ЗА УЧЕБНАТА  2018 / 2019 ГОДИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1.(1). Настоящият правилник се издава на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. 
(2) Този правилник  урежда устройството, функциите и управлението на ДГ “Св. 

св. Кирил и Методий”, гр. Две могили и филиала.  
(3) Правилникът определя организацията на педагогическия процес и правата и 

задълженията на участниците в него. 
(4) Правилникът е задължителен за всички лица намиращи се на територията на 

детското заведение и неговия филиал – педагогически и непедагогически персонал, 
специалисти по дейности извън ДОИ, родители и други лица, извършващи епизодични 
дейности.  

Чл. 2. (1)  С настоящия правилник се създават необходимите условия и 
предпоставки за реализиране на основните цели и задачи произтичащи от ЗПУО, 
подзаконовите нормативни актове и конкретните условия в ДГ “Св. св. Кирил и 
Методий” и филиала. 

(2) В Правилника са формулирани общите изисквания към всички членове на 
колектива на детското заведение: учители, мед.сестра, помощен и обслужващ персонал. 
Конкретизирани са правата и задълженията на работниците, служителите, родителите и 
организацията на труда, съобразно условията на работа.  

(3) Правилникът за организиране на дейността на ДГ е в пълна съгласуваност и в 
неразривна връзка с длъжностните характеристики на съответната длъжност, с 
Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за безопасни условия на 
възпитание,обучение и труд, Противопожарната наредба, Стратегията за развитие на 
детското заведение, годишния комплексен план за съответната година, Правилника за 
пропусквателния  режим в ДГ, Процедура за превенция на насилието над децата в ДГ  
„Св. св. Кирил и Методий”. 

 
II. СТАТУТ НА ИНСТИТУЦИЯТА       
 Чл. 3. ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ е институция в системата на 

предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, 
социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в 
съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование 

Чл. 4. (1) ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ е общинска институция и ползва имоти, 
които са публична общинска собственост, с адреси както следва: 

1. централна сграда гр. Две могили; ул. „Пловдив“ № 8; 
2. дейност на друг адрес/филиал/ – с. Кацелово; ул. „Освобождение” №5 
(2 ) ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ е юридическо лице и има:  
1. Собствен кръгъл печат;  
2. Банкова сметка;  
3. Шифър по Булстат (ЕИК); 
4. електронен подпис  
Чл. 5. (1) Детското заведение се помещава в специално проектирани и построени за 

целта сгради. 
(2) Сградите отговарят на нормативни изисквания за възпитание, обучение, 

социализиране  и отглеждане на деца от предучилищна възраст. 
(3) Капацитет на детското заведение е както следва: 
  1.Централна сграда: Групи – 5 бр. с общо 125 места; 
  2. филиална група в с. Кацелово– 1 брой  с 25 места. 
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Чл. 6. ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ носи отговорност за:  
1. създаването на условия за опазване на живота и укрепване здравето на децата по 

време на престоя им в детското заведение;  
2. създаването на условия за придобиване на съвкупност от компетентности – 

знания, умения, отношения, необходими за успешното преминаване на детето към 
училищното образование. 

3. изпълнението на Държавните образователни стандарти; 
4. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на 

материално-техническата база. 
       Чл. 7. Детската градина се преобразува, променя  или закрива със заповед на кмета 
на общината след решение на общинския съвет, съобразно чл. 310, ал. 5 от ЗПУО.  

Чл. 8. ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ осъществява своята дейност въз основа на 
принципа за 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 
предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове за прилагането 
му; 

3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на 
качествено образование;  

4. да определя свои принципи и ритуали в съответствие с принципите на 
националната идентичност и култура; 

5.  участват в национални и международни програми и проекти, подпомагащи 
дейности в областта на образованието. 

Чл. 9. (1) В ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ официален език е българският. 
(2) Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на 

предучилищното образование във всички форми на организация чрез: 
-  педагогическите ситуации по образователното направление български език и 

литература; 
-  педагогическите ситуации за обучение по останалите образователни 

направления; 
-  допълнителните форми на педагогическото взаимодействие, организирани в 

детската градина или в училището съобразно потребностите и интересите на децата. 
 (3) Усвояването на българския книжовен език се осъществява и в процеса 
на общуване в системата на предучилищното и училищното образование. 
 
III. ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА.ТАКСИ  
1. ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦАТА  
Чл. 10. (1) Постъпването на деца в ДГ „Св.св. Кирил и Методий”се осъществява 

целогодишно.  
(2) Записването на децата в ДГ „Св.св. Кирил и Методий”се извършва по желание и 

избор на родителите (настойниците) в рамките на определения брой на групите и на 
децата в група и при наличието на свободни места.  

(3) Записването се организира от директора на детската градина във връзка с 
Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 
общинските детски градини на територията на Община Две могили, област Русе. 

(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения 
максимален брой, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца в 
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сроковете по Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските 
детски градини. 

(5) Постъпването на децата в детската градина става не по-рано от учебната година, 
която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.  

(6) По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното 
населено място 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. 

 (7) Редът за приемане на деца в ДГ “Св. св. Кирил и Методий” е в следната 
последователност:  

- три годишните деца постъпват в детската градина в началото на новата учебна 
година- 15.09.  

- за деца на 4 – 6 годишна възраст заявленията се подават целогодишно съгласно 
Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 
общинските детски градини на територията на Община Две могили. 

(8) Разпределението на децата за първа група е по реда на приемане на заявленията 
за записване. 

Чл. 11. (1) Децата може да се преместват в други детски градини през цялата 
учебна година при наличие на свободни места.  

(2) Условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски 
градини се определят с Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане 
на деца в общинските детски градини на територията на община Две могили. 

Чл. 12. За приемане на дете в детската градина родителите представят следните 
документи: 

1. Заявление по образец от името на родител или настойник до директора на ДГ 
„Св. св. Кирил и Методий“.  

� Издава се пореден Вх. №  на заявлението. Бележката с входящия номер 
съдържа: входящ печат на детската градина, с входящ номер и дата на подаване 
на заявлението и подпис на приемащото лице.  

� В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, 
постоянен адрес на родителите и телефон за връзка, личен лекар на детето. 
Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им.  

2. Ксерокопие от акта за раждане на детето и оригинал за справка.  
3. Документи удостоверяващи   ползване на облекченията по чл. 28, ал. 3, ал. 4, ал. 

5 и ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община 
Две могили, област Русе, родителите подават необходимите допълнителни документи. 
Облекченията се ползват от месеца, следващ подаването на необходимите документи 
по чл. 28, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на 
територията на община Две могили, област Русе . 

Служителите, при които се подават заявления и отговарят за приемането на децата, 
са длъжни да проверяват наличието и достоверността на данните в документите     

4. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ: 
• Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар. 
• Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии. 
• Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено 

не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДЗ. 
• Изследване на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване 

на детето в ДЗ. 
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• Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето,съгласно 
изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. 

• Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три 
дни преди постъпване на детето в ДЗ. 

5. Документите за прием, които съдържат лични данни на кандидата и 
родителя/настойника/попечителя, подлежат на защита, съгласно Инструкция за 
определяне на реда за обработване и защита на лични данни, или друг акт на 
администратора на лични данни.  

Чл. 13. (1) 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, 
обявен от Директора на детската институция с настоящия Правилник. 

(2) 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, обслужване в тоалетна/, за да се 
осигури безболезнен преход за детето от семейната среда към тази в детската градина. 

 (3) Документите на децата за постъпване във филиалните групи се приемат лично 
от директора или упълномощеното със заповед от него лице. 

 (4) Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите 
документи за постъпване на дете в детската градина, родителите получават от 
директора. 

(5) Информацията за приетите деца се оповестява публично на информационните 
табла за родителите, в централна сграда и филиала. 
       (6) Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се 
приемат в детското заведение. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, 
когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от 
имунизиране с протокол от РЗИ. 

(7) За отказ от постъпването на детето в ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ се смята: 
1. Непостъпило в детската група дете до 30 септември на текущата година без да са 

оповестени уважителни причини за това 
2. Отсъствието на дете в продължение на повече от 30 дни без да са оповестени 

уважителни причини за това. 
3. В случаите по т. 1, 2  имената на детето се заличават от списъчния състав на 

детската група и в информационната система на системата на образованието АдминМ – 
по ред определен от министъра на образованието и науката. 

Чл. 14. (1) Задължение на детската градина е да приема деца със специални 
образователни потребности и/или с хронични заболявания.  

 (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. 
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Чл. 15. Родителите на децата, които посещават ДГ, но подлежат на предучилищна 
подготовка подават заявление за постъпване в подготвителната група за следващата 
учебна година в срок, определен от директора на детската градина, съобразено срока за 
подаване на заявките за безплатни учебни помагала. 

Чл. 16. При постъпване на децата в детската градина: 
1. родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични 

здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето;  
2. родителят предоставя подробни и коректни данни за връзка при необходимост – 

адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето. 
Чл. 17. (1) При постъпване на децата в ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ учителите 

създават индивидуално портфолио.  
(2) Портфолиото се съхранява и ежедневно обогатява от учителите до изпращането 

на детето в училище.  
(3) Портфолиото включва:  
1. информация за детското развитие;  
2. материали от продуктивната творческа и образователна дейност на детето;  
3. сведения за резултатите от периодичните антропометрични измервания;  
4. снимки;  
5. други материали по преценка на учителите и утвърждаващи успехите на детето. 
Чл.18. Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва: 
1. предварителни посещения на детето с родителя с цел запознаване с детската 

градина, групата и условията на работа; 
2. предварителни консултативни срещи на родителите с учителите на детската 

група; 
3. първоначален престой на детето с родителя в детската занималня (при 

необходимост) до готовността на детето и неговата успешна адаптация към новите за 
него условия .  

Чл. 19.  (1) Предучилищното образование се организира във възрастови 
групи, както следва: 
1. първа възрастова група - 3 - 4-годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 2 от ЗПУО - 
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. 20. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 28, ал. 1 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 и съставът на детските групи се определя от директора на детското 

заведение в началото на всяка учебна година след съгласуване с финансиращия орган. 
(4) Предучилищното образование може да се организира и в разновъзрастови групи 

по преценка на Директора на детската градина (чл. 62, ал. 2 от ЗПУО). 
(5) Сформирането на групите по ал. 1 и ал. 4 се определя от Директора на детската 

градина според държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 
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(6) Когато в детската градина са записани деца с различна етническа 
принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи по ал. 1 
въз основа на етническата им принадлежност (чл. 62, ал. 4 от ЗПУО). 

Чл. 21. (1) При намаляване на броя на децата през учебната година под 12 деца в 
група и под 6 деца за изнесените групи към детските градини за три последователни 
месеца, 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.  

(2) При разформироване на група по т. 1 не се иска съгласието на родителите. 
Чл. 22. (1) Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителите чрез 

регистриране на отсъствията в съответния раздел от дневника на детската група. 
 (2) Отсъствията по уважителни причини се удостоверяват от родителите чрез 

медицинска бележка или заявление за отсъствие по семейни причини. 
 (3) За отсъствието на децата за периода на регламентираните ваканции не се 

изисква представянето на документи. 
(4) При отсъствие по болест родителите на детето са длъжни да уведомят 

медицинската сестра или учителките на групата по подходящ начин до 24 часа. 
(5)  След завръщане на детето родителите представят медицинска бележка с 

диагноза на заболяването и заключение на личния лекар, че детето е здраво и може да 
посещава детското заведение. При липса на такъв документ, детето не се приема.  

(6) Ако заболяването не е заразно, което е удостоверено с медицинска бележка от 
личния лекар и е необходимо поддържащо лечение детето трябва да се доизлекува.  

 7) При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя 
еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии. 

 (8) При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат от 
изследване за чревни паразити, съгласно Наредба № 5/ 06.04.2006 г. за диагностика, 
профилактика и лечение  на местните  паразитози. 

Чл. 23. (1) В детската градина се сформират сборни групи съгласно Правила за 
организация на дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ при намаляване на общата 
посещаемост на децата и лятна организация на работа при:  

1. Намаляване броя деца в група – под 12 деца;  
2. За периода на регламентираните ваканции за съответната учебна година; 
3. През седмиците с 2 или 3 работни дни, поради официални празници; 
4. При отсъствие на учител и невъзможност да се назначи своевременно негов 

заместник. 
5. В случаите на аварии и други непредвидени ситуации. 
(2) Броят на сборните групите организирани в случаите посочени в ал. 1, т. 2 и т.3 

се определя след предварително организирано допитване до родителите за посещението 
на децата за определения период. 

(3) Родителите се запознават със създадената организация на работа със сборни 
групи за всеки отделен случай от учителите на групи, чрез информация на 
родителските табла, чрез изпращане на писма по електронен път и чрез публикуване на 
страницата на детската градина в сайта на общината. 

Чл. 24. (1) По желание, родителите могат да преместват детето си в друго детско 
заведение през време на цялата учебна година. 

(2) Преместването се осъществява след писмено изразено желание на родителя и 
след заплащане на всички начислени такси.  
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(3) При преместване на деца от І и ІІ възрастови групи, детската градина издава 
служебна бележка. 

(4) При преместване на дете от подготвителната група, се издава Удостоверение за 
преместване. 

(5). Преместването на деца, подлежащи на задължително предучилищно 
образование (в трета и четвърта възрастова група), се извършва не по-късно от един 
месец преди края на учебната година за децата от подготвителна четвърта възрастова 
група.  

(6) След издаване на Удостоверение за преместване по ал.4, директорът уведомява 
писмено общинската администрация и РУО, където детето е включено в списъка на 
подлежащите на задължително обучение до 16 – годишна възраст. 

 
2. ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА  
Чл. 25. (1) Отписването на децата от детската градина се извършва: 
• при постъпване в първи клас; 
• по желание на родителите/ при преместване в друга детска градина или 

подготвителна група в училище, при смяна на местоживеенето; 
• при уронване престижа на детското заведение от родителя или от близки на 

детето, както и при нанесени сериозни материални щети на собствеността и базата на 
детското заведение от детето или от негови близки /с решение на Педагогически съвет/; 

• при системно неспазване на отговорностите и задълженията от родителите, 
регламентирани с този правилник; 

• При неплатена такса в срок от два месеца; 
• При отсъствие над два месеца без уведомление или медицински документ. 
 (2) При отписване на детето от детската градина, родителят подписва декларация, 

че освобождава мястото по собствено желание, след което директорът го отразява в 
информационната система. 

 (3) Отписването се отразява задължително от Директора на детската градина, 
съгласно нормативната уредба и след издаване на служебна бележка за платена такса.  

Чл. 26. При отписване на дете на родителите се връчва: 
1. медицинската карта, след направените задължителни вписвания от страна на 

медицинската сестра на градината; 
2. личното портфолио на детето. 
 
3. ТАКСИ  
Чл. 27. (1) За отглеждане, възпитание, социализиране  и обучение на децата в ДГ 

родителите или настойниците заплащат такси в размери, определени от общинския 
съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси. 

  (2) Освен таксата по ал. 1 родителите или настойниците заплащат и за 
организиране на педагогически дейности, които не са дейност на ДГ. 

Чл. 28. За посещението на родителите в детската градина родителите ежемесечно 
заплащат такси. 

Чл. 29. Размерът на таксите се определя с Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината и 
Вътрешни правила на детската градина. 
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Чл. 30.  Таксата се начислява съобразно присъствените дни на детето за изтеклия 
месец и в съответствие с нормативните документи, регламентиращи тази дейност. 

Чл. 31.  Преференциите, които ползват родителите при заплащане на таксите, се 
определят от съответните нормативни документи. 

Чл. 32.  За целодневно обучение в  детска градина се определят месечна такса,  
- 45.00 лева, а за децата в задължително предучилищно образование – 40,00 лв. 

       Чл. 33.  При отсъствие на дете таксата не се заплаща за времето, през което детето 
не посещава детската градина, при условие, че родителите или  настойниците  
предварително писмено са уведомили директора на детската градина. В този случай 
таксата се изчислява пропорционално на присъствените дни в месеца. 

Чл. 34.  Таксата по чл. 31, алинея 1 се заплаща с 50 на сто намаление за: 
- деца с един родител (починал родител или неустановен произход от единия 

родител); 
- деца, чиито родители са редовни студенти; 
- деца, чийто родител е с над 71 на сто трайно намалена работоспособност; 
Чл. 35.  Таксата по чл.31,  ал. 1 се събира в намалени размери от родителите или 
настойниците, чиито две или три деца посещават едновременно детска ясла и/или 
детска градина, както следва: 
 
- За първо дете - 100 на сто; 
- За второ дете - 50 на сто; 
- за трето дете - 25 на сто; 
- за близнаци: 

� ако са първи деца в семейството - по 50 на сто за всяко дете; 
� ако са втори деца в семейството - по 25 на сто за всяко дете. 

Чл. 36.  Родителите или настойниците на децата, придобили удостоверение за  
задължително предучилищно образование и подлежащи на прием в първи клас 
през текущата календарна година, заплащат такса в размер на 45,00 лв. за  периода 
от 01 юни до 14 септември. 
Чл. 37.  Не се заплаща такса за ползване на детска градина за: 
- Деца, чиито родители са починали; 
- Деца, чиито родители са с над 71 на сто трайно намалена работоспособност; 
- Деца на загинали при производствени аварии, природни бедствия или в 

изпълнение на служебен дълг; 
- Деца със специални образователни потребности и / или с хронични заболявания. 
 Чл. 38.  Не се заплаща такса за ползване на детска градина в случаите, в които 

детската градина не предоставя услугата поради ремонтни дейности или други 
обективни причини. 

Чл. 39.  За деца, настанени в приемни семейства се отнасят всички условия по 
предходните членове и алинеи. 

Чл. 40 За ползване на облекченията по чл. 28, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 се подава 
декларация до директора на съответното заведение с приложени всички документи, 
доказващи съответното обстоятелство или обстоятелства. 

Чл. 41  Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса 
започва от началото на месеца, следващ месеца на приемане на декларацията по ал. 1. 
       Чл. 42 Таксите за  детска градина се начисляват от длъжностни лица в ДГ и се 
внасят в общинския бюджет. 

Чл. 43. Правото на намалена такса се доказва от родителите, чрез представяне на 
необходимите документи и попълване на обща декларация при касиер-домакина на 
детското заведение.  
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Чл. 44. (1) Необходими документи за ползване на преференциални такси: 
1. за две и повече деца в семейството, посещаващи детско заведение – копия от 

удостоверенията за раждане на децата; 
2. експертно решение от ТЕЛК за дете или родител/и със степен на инвалидност; 
3. удостоверение за раждане на детето при неизвестен родител; 
4. копие от смъртен акт при починал родител; 
5. удостоверение при родител редовен студент – държавна поръчка. 
(2) Родителите са длъжни до 25-то число на месеца да представят попълнени 

декларации за доходите в семейството. Работещите в предприятия представят 
служебни бележки, а безработните – бележки от „Социални грижи“. 

(3) Ползването на намалена такса влиза в сила от месеца, следващ подаването на 
документите за преференции. 

Чл.45. Присъствените дни се изчисляват от учителите на групата според 
регистрираните присъствия на детето в дневника на групата. 

Чл.46. (1) До 3-то число на всеки следващ месец учителите от втора смяна 
предоставят на касиер-домакина данни за начисление на таксите за предходния месец. 

(2) Информацията съдържа следните данни: 
1. трите имена на детето; 
2. брой присъствени дни; 
3. основание за преференциално заплащане на таксата; 
(3) За грешно вписана информация, учителят, попълнил данните и удостоверил 

това с подписа си носи дисциплинарна отговорност. 
Чл.47. (1) Таксата се заплаща всеки месец от 5-то до 10-то число на текущия месец. 
(2) Родителят получава квитанция, доказваща платената такса и има задължението 

да я пази една година за справка при необходимост. 
(3) При неиздължаване на таксите повече от два месеца, децата се отписват от 

детското заведение. 
(4) При невъзможност (нежелание) на родителите таксата да бъде заплатена, 

ръководството на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” подава информация до данъчните 
власти за предприемане на законови мерки по компетентност. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО И НЕУЧЕБНОТО ВРЕМЕ.  
Чл. 48. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години. 
  (2) 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. 

   (3) Учебната година включва учебно и неучебно време. 
   (4) Неучебното време по ал. 3 е времето без педагогически ситуации по чл. 40, 

както и времето извън учебните дни в периода по чл. 39. 
   (5) В учебното време се организират както основна, така и допълнителни форми 

на педагогическо взаимодействие, а в неучебното време без педагогически ситуации - 
само допълнителни форми. 

  Чл. 49. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 
31 май на следващата календарна година. 

  (2) Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. 
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  (3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната 
седмица. 

 (4) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, 
ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените 
работни дни са учебни за децата. 

 (5) Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо 
взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на 
детето. 

  Чл.50. Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в 
периода от 1 юни до 14 септември. 

  Чл.51.(1) Предучилищното образование в ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ се 
организира съобразно Наредбата за предучилищно образование, която дава право на  
целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация. 

       (2) Видът на всяка организация 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.  

        (3)За учебната 2018/2019г., съобразно подадените заявления от 
родителите/настойниците, се осъществява само целодневна организация във всички 
групи на детската градина.  

Чл. 52. (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 е 7,00 ч.  и крайният час за изпращане на 
децата за деня е  19,00ч. 

(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.  
Чл. 53. (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. 

 
2. ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ  
Чл. 54. (1)  Детското заведение осигурява необходимите условия за ранно детско 

развитие и подготовка на децата за училище. 
 (2)  ДГ работи през цялата година на петдневна работна седмица – от 6.00 до 

19.00ч..  
 Чл. 55. (1)  ДГ  приема деца от 7.00 часа до 8.30 часа и издава деца от 16.00 до 

18.30 часа. За времето от 7,00ч. до 7.30 и от 18.00 до 18.30ч. децата са с дежурен 
учител.  
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(2) Прием на дете след 8.30 ч. се допуска по уважителни причини и след 
предварителна заявка от страна на родителите от предходния ден.  

(3) След 8.30 ч. вратите на детската градината се затварят, за да се осигури 
безопасността на децата и сградата. 

Чл. 56. По обективни причини и предварително договаряне с учителите в писмен 
вид  децата могат да се водят и след 8,30 ч., но не по-късно от 9,00 ч.- закусили.  

Чл. 57. Децата трябва да идват в детската градина здрави, чисти и спретнато 
облечени. 

Чл. 58. (1) При предаването на децата от родителите, по време на сутрешния 
прием, се осъществява преглед на здравословното състояние на децата от учителя на 
групата и/или  медицинска сестра. 

(2) Прием на дете се отказва при видими симптоми на здравословно 
неразположение-  температура, хрема, кашлица, зачервено гърло, болки в корема, 
разстройство, обриви, възпаление на очите и др., като при последващ прием се изисква 
бележка от личния лекар за здравословното състояние на детето. 

(3) В детската група не се приемат лекарства под какъвто и да е предлог. 
При възникване на здравен проблем родителите са длъжни в най-кратък срок да се 

явят в детската градина или да осигурят близък, който да се погрижи за детето. 
(4) Приемът на дете, издадено със здравословни проблеми, се извършва с бележка 

от личния лекар, че детето е здраво и може да посещава детска градина.  
Чл. 59. (1) В детската група не се допускат деца, носещи предмети, които могат да 

представляват заплаха за живота и здравето на самото дете или на останалите деца в 
групата. 

(2) В детската група не се допускат деца с мобилни телефони, както и тяхното 
използване от детето. 

 (3) Детската градина не носи отговорност за съхранение златни накити или други 
скъпи предмети.      

Чл. 60. (1) В помещенията на детските групи не се допускат външни лица, 
включително и родители от съображения за сигурност и хигиена в сградата. 

 (2)  При проблеми в семейството - промяна в семейното положение / развод, 
сключване на последващ брак и др./, родителите в писмен вид уведомяват директора и 
учителите на своето дете. Уведомителното писмо да се придружи с документи / 
бракоразводни решения, акт за граждански брак и др./, за да се удостовери кой от 
родителите има или няма право да взима детето от детската градина. Персоналът в 
градината не е арбитър в семейни спорове, както и не допуска да бъде въвлечен в 
проблеми, чиито разрешаване не влиза в длъжностната му характеристика. 

Чл. 61. При всякакви промени в графика на посещение на детето в детската 
градина, родителите са задължени да уведомяват педагогическия и медицински 
персонал най-малко един ден предварително.  

Чл. 62. (1) Родителите или настойниците са задължени да водят и взимат детето си 
лично.  

(2) При прием и предаване на децата не се разрешава на родителите въвеждането в 
двора на детската градина на домашни любимци / кучета и др./, както и тяхното 
връзване на оградата и входовете на градината. 
       (3) Забранено е приемането и предаването на децата през оградата на детската 
градина. 

Чл.63. Родителите или настойниците са длъжни да присъстват при извършването 
на сутрешния филтър. Забранява се довеждането и взимането на деца от малолетни и 
непълнолетни техни близки.или пускането на децата сами от входа на детската градина. 
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Чл.64.  (1) По време на сутрешния прием учителят на детската група организира: 
1. занимания по интереси за децата; 
2. индивидуални срещи с родителите за обмен на информация за детето. 
(2) Сутрешният прием се осъществява от учителя на групата с помощта на 

помощник – възпитателя, като по този начин се гарантира безпроблемното ангажиране 
на учителя с различните дейности и сигурността на децата. 

Чл.65.  Целодневният престой на децата включва разнообразни и добре 
балансирани занимания с детето и битови дейности – хранене, сън и др. съобразно 
възрастта на детето. 

Чл. 66. Дневният режим за всяка детска група се изготвя от учителите на детската 
група, приема се на Педагогически съвет и се утвърждава със заповед на директора. 

Чл. 67. (1) Дневното разписание на учебния ден в учебно време включва редувани 
основни и допълнителни форми, а в неучебно време – само допълнителни форми. 

(2) Организацията на престоя на децата е мобилна и вариативна, съобразена с 
потребностите на децата. 

(3) Допуска се изменение на дневното разписание по преценка на учителите и в 
зависимост от сезона и индивидуалните и възрастови особености на децата. 

Чл.68.(1) Ежедневният минимален престой на децата на открито е задължителен 
при температура на въздуха не по-ниска от 0 градуса. 

(2) Децата не се извеждат навън при силен вятър и/или дъжд. 
(3) Приемът и предаването на децата може да се осъществява и на двора на 

детската градина, при подходяща температура и сухо време през всички сезони на 
годината.  

(4) През летния период организацията на учебния ден се осъществява 
преобладаващо на открито. 

Чл. 69. (1) В края на деня децата се предават лично на родителите. 
(2) Детето може да бъде предадено на друг член от семейството след писмена 

декларация от родителите, в която са посочени имената на лицето, което ще ги отменя. 
(3) Не се допуска предаването на деца: 
1. на родители, лишени от родителски грижи по съдебен път; 
2. на родителите на друго дете от групата (освен когато родителите са дали 

писмено съгласието си за това); 
3. на непълнолетни братчета или сестрички; 
4. на родители във видимо нетрезво състояние. 
Чл. 70. (1) При предаването на децата на родителите учителят споделя персонална 

информация за престоя на детето в групата, относно храненето, участието с 
организирани занимания и игри, комуникацията с другите деца. 

(2) Споделената информация следва да почива на реални факти, да е уважителна 
към детската личност и предполагаща партньорско взаимодействие между педагозите и 
семейството в интерес на детето. 

Чл. 71. (1) Крайният час за напускането на детската градина е 19.00 ч.  
(2) В случаите на невзети деца след 19.00 ч., дежурният учител търси съдействието на 

РУП. За случая, съответния учител уведомява в устен и в писмен вид директора на 
детската градина.  

 
3. ОРГАНИЗАЗИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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Чл. 72. (1) Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, 
обучение и отглеждане на децата до постъпването им в първи клас. 

(2) Педагогическото взаимодействие се осъществява от квалифицирани учители, 
организира се съобразно  възрастовите особености и индивидуални потребности на 
децата и се реализира в съдействие и партньорство с родителите за постигането на 
компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба 5 / 2016г. за предучилищното 
образование.  

(3) Детската градина осигурява игрова дейност във всички видове организация на 
предучилищното образование през учебното и неучебното време. 

Чл.73. (1) Педагогическото взаимодействие 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 или училището програмна система при 
зачитане на потребностите и интересите на децата. 

(3) Отстраняването на децата от общите занимания и игри на детската група под 
какъвто и да е предлог е абсолютно забранено. 

Чл. 74. (1) Основна форма на педагогическо взаимодействие с децата е 
педагогическата ситуация.  

(2) Педагогическата ситуация е личностна среща на педагога с детето.  
(3) Педагогическите ситуации се реализират само в учебно време и осигуряват 

постигането на:  
1. цялостно развитие на детето;  
2. придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения 

необходими за преминаването на детето към училищно образование.  
 (4) ) Компетентностите по ал. 1, т. 2 са дефинирани 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. физическа култура;  
6. музика; 
7. конструиране и технологии;  
(5) Броят на педагогически ситуации по всяко образователно направление и 

тяхната продължителност се определя от Програмната система на детската градина.  
(6) Разпределението на педагогическите ситуации се осъществява седмично 

разпределение по образователни направления за всяка възрастова група. 
Чл. 75. (1) Общият седмичен брой на педагогическите ситуации в детска градина 

„Св. св. Кирил и Методий” за постигане на компетентностите като очаквани резултати 
е: І– 13; ІІ -15 ; ІІІ ПГ 5-6г.    -17; ПГ VI 6-7г. – 19; Група „Рай“ 3-6г.– 17; Група 3-7г. с. 
Кацелово – 18 
(2) 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. 76. (1) В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се 
разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят за 
личностното развитие и за разнообразяване на живота на детето. 
(2) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя 
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на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. 
(3) Допълнителните форми се организират както в учебно време, така и в неучебно 
време. 
(4) Допълнителните форми се организират в съответствие с програмната система, 
прилагана в детската градина, цялостната организация на деня и с интересите и 
потребностите на децата. 

Чл. 77. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, 
като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, 
емоционално и творческо развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в 
процеса на педагогическото взаимодействие. 

Чл. 78. Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на 
програмна система като част от Стратегията за развитието на детската градина, която е 
приета с решение на Педагогическия съвет. 
(2) Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и 
форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 
(3) Програмната система: 
1. създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от образователните 
направления; 
2. отчита спецификата на детската градина и на групите; 
3. 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. 
(5) Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на децата и 
спецификата на образователната среда. 

Чл. 79. Учителите избират учебни помагала след  добро познаване, съобразеност с 
конкретиката на детската група и след обсъждане с Обществения съвет. 

Чл. 80. Родителите се запознават в началото на всяка учебна година със 
съдържанието на предучилищното образование за съответната възраст и очакваните 
резултати. 
        Чл. 81. За постигането на очакваните резултати, както и за постигането на 
допълнителни компетентности не се допуска задаването на домашна работа и работа с 
познавателните книжки в къщи. 

Чл. 82. (1) За постигането на очакваните резултати учителите имат право и носят 
отговорност за избора на подходящи форми, методи и средства за обучение. 

(2) Предпочетените педагогически технологии: 
- включват приоритетно интерактивни методи и подходи; 
- използване на съвременни информационни средства; 
- съответстват с потребностите и интересите на съвременното дете; 
- насоченост към ангажирано участие на детето; 
- предлагат възможности за избор на дейност от страна на детето; 
Чл. 83. (1) Учителите самостоятелно подбират теми за реализиране на 

образователното съдържание, като се отчитат интересите на децата и спецификата на 
образователната среда. 

(2) Не се допуска избор на теми, които са дискриминиращи по отношение на детето 
и неговото семейство. 



16 
 

Чл. 84. Усвояването на български език в детска градина „Св. св. Кирил и Методий” 
се осъществява в процеса на предучилищното образование чрез: 
1. обучение по образователно направление Български език и литература; 
2. обучение по останалите образователни направления; 
3. допълнително обучение по проектни дейности 
4. в процеса на общуване между участниците в предучилищното образование. 

Чл. 85. (1) Проследяването на постиженията на детето се осъществява: 
 1. като съпоставимост с очакваните резултати – Наредба № 5 от 2016 г. за 

предучилищно образование;  
2. от учителите на детската група;  
3. при спазване на изискванията за организиране на педагогическа диагностика;  
4. периодично: в началото на учебната година – входящо ниво и в края на учебната 

година – изходно ниво и текущо: в процеса на педагогическото взаимодействие;  
5. проследяването се осъществява в съответствие с ДОС за предучилищно 

образование; 
6. за проследяването на резултатите от предучилищното образование се използва 

избран от учителите инструментариум;  
7. резултатите се вписват коректно в съответния раздел на дневника на детската 

група;  
8. получените резултати за база за планиране на образователното съдържание;  
9. индивидуалните постижения на детето се информират по подходящ начин с 

родителите;  
10. не се допуска етикиране на база констатирани затруднения;  
11. при констатирани затруднения от страна на детето се организира допълнителна 

индивидуална работа с детето.  
12. на проследяване подлежи всяко дете независимо по кое време е постъпило в ДГ.  
Чл. 86. В хода на предучилищното образование постиженията на детето се 

отразяват в детско портфолио, отразяващо личните образователни постижения на 
детето и се предава на родителите с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие 
между тях и институциите в интерес на детето и неговото развитие.  

Чл. 87. (1) Физическата среда в занималнята и допълнителните помещения се 
организира, съобразно възрастовите и индивидуални особености на децата и в подкрепа 
на детското развитие.  

(2) Във всяка занималня се обособяват кътове/ателиета за занимания и игри с малки 
групи деца /подгрупи, организирани по формален признак по инициатива на учителите 
или по избор на децата.  

(3) Предметно-дидактичната среда в детската група е необходимо да отговаря на 
следните характеристики:  

- вариативна и мобилна;  
- интересна и привлекателна;  
- развиваща и стимулираща;  
- гарантираща възможности за избор;  
- съобразена с конкретното образователно съдържание за деня.  
Чл. 88. (1) Организираните занимания с децата във физкултурен салон се 

осъществяват от учителите на групата и при спазване на предварително утвърден 
график. 

(2) Заниманията с децата от филиалната група в образователно направление 
„Физическа култура“ се осъществяват в занималнята на детската група и/или на  

открито. 
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Чл. 90. (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.  

(4) В началото на всяка учебна година с решение на педагогическия съвет се 
определя какви да бъдат те според постъпилите оферти.  

(5) Провеждането на този вид педагогически услуги се извършва от квалифицирани 
преподаватели, с които се сключват договори.  

(6) Родителите заплащат индивидуално обявените такси лично на ръководителите 
на допълнителните дейности или на касиер-домакина. 
Чл. 90. Процедурите по избор на преподаватели и организация на допълнителните 
педагогически дейности с цел обогатяване на образователния процес в детската градина 
съобразно желанията на родителите и децата, са регламентирани с вътрешни правила за 
организиране на допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската 
градина. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРЕДУЧИЛИЩНА 

ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА       
Чл. 91. 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. 

Чл. 92. Децата подлежащи за задължително обучение в подготвителна група се 
записват в книга за подлежащите за задължително обучение. 

Чл. 93. (1) След писмено изразено желание от страна на родителите, 5-годишните 
деца могат да бъдат подготвяни за постъпване в първи клас на 6 години.  

1. Решението на родителите е окончателно и не подлежи на промяна. 
2. Родителите информират лично директора на детската градина за това свое 

решение не по-късно от 30 септември на предходната учебна година. 
3. Решението на родителите за по-ранното постъпване на дете в първи клас следва 

да е аргументирано в интерес на детето и обсъдено с учителите на групата. 
Чл. 94. (1) Децата, включени в задължителните форми на предучилищна 

подготовка, две години преди постъпването им в първи клас получават комплект 
безплатни учебни помагала. 

(2) Учебните помагала за 5 и 6-годишните деца се закупуват с целеви средства на 
държавно финансиране. 

(3) Учебните помагала включват всички образователни направления по ДОС за 
предучилищно образование. 

(4) Учебните помагала са лични и се предоставят еднократно за една учебна 
година. 

(5) За периода на учебната година учебните помагала и индивидуалните учебни 
пособия на децата се съхраняват на специално обособени за целта места в групите. 

(6) Получените учебни помагала не подлежат на връщане или повторно използване. 
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Чл. 95. (1) Подготовката на децата за училище в задължителните подготвителни за 
училище групи се осъществява според Програмната система на ДГ. 

 (2) Учебното съдържание е структурирано по направления и ядра, разпределено в 
36 учебни седмици. 

(3) Учителите планират педагогическите ситуации и определят продължителността 
им, която е не повече от 30 минути. 

Чл. 96. Педагогическото взаимодействие се реализира: 
1. в съответствие с изискванията за педагогическо взаимодействие в предучилищна 

възраст; 
2.  при приоритетното използване на игри, като водеща детска дейност и като 

обучителен метод; 
3. при използването на индивидуален и диференциран подход за гарантиране на 

равен шанс на всяко дете при постъпване в училище; 
Чл. 97. (1) При организираната целодневна подготовка на децата за училище не се 

допуска задаването на домашна работа и работа с учебните помагала с родителите 
вкъщи. 

(2) При отсъствие на детето учителите работят допълнително с него в определеното 
за целта време. 

Чл. 98. Подготовката на децата за ограмотяване е съобразена с достигнатото 
индивидуално ниво в развитието на детето и не включва дейности на същинското 
ограмотяване, което е в компетентностите на обучението в първи клас. 

Чл. 99. За децата невладеещи български език се осигурява допълнително обучение 
по специализирана методика. 

Чл. 100. (1) Задължителният характер на подготвителната за училище група 
изисква редовна посещаемост на децата през учебната година. 

 (2) Отсъствия на децата от подготвителната група се допускат само по уважителни 
причини:  

1. заболяване;  
2.семейни причини до 10 работни дни за учебната година, 
удостоверени съответно с медицинска бележка от лекар или молба от родителя или 

настойника по семейни причини до десет дни през учебната година.  
 (3) Отсъствията на децата се регистрират ежедневно в дневника на група от 

учителите, според указанията за воденето му. 
(4) 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. 101. Директорът на детската градина носи отговорност за пълен обхват и редовна 
посещаемост на децата подлежащи на задължително предучилищно обучение. 

Чл. 102. (1) Директорът на детската градина, ежемесечно изпраща на Регионалната 
дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по 
образец за всяко дете, отсъствало през съответния месец 3 и повече от 3 дни, за които 
няма уважителни причини.  

(2) Справката се изпраща за периода 15 септември – 31 май  от директора на 
детската градина до 5-то число на следващия месец. 
      Чл.103. (1) В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната 
подготвителна група установява готовността на детето за училище. 
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(2) Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, 
езиковото, социалното и емоционалното му развитие. 

Чл. 104 (1) Детската градина издава удостоверение за задължително предучилищно 
образование за децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното 
образование. 

(2) Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок 
до 31 май на съответната учебна година. 

(3) Удостоверението по ал. 1 описва готовността на детето за постъпване в първи 
клас и в съответствие с очакваните резултати по чл. 28, ал. 2 от Наредбата за 
предучилищно образование. 

(4) В удостоверението може да 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. 

(5) Дубликат на удостоверение се издава след подадена молба в случаите, когато 
оригиналът е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът се издава 
съобразно изискванията в Наредба за информацията и документите в системата за 
предучилищното и училищното образование. 

Чл. 105 (1) Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в 
първи клас  отлагането на дете от постъпване в първи клас става не по-късно от 30 май 
в годината на навършването на 7-годишна възраст.  

(2) Отлагането по т. 1 се осъществява с решение на РЕПЛР към РУО – Русе.  
(3) Записването на детето в ПГ се извършва след представянето на решението на 

РЕПЛР.  
Чл. 106. При изписването на децата за постъпване в училище, децата от четвърта 

възрастова група получават: 
1. Удостоверение за завършена подготвителна за училище група; 
2. Личният си медицински картон; 
3. Личното си портфолио, съхраняващо материали от постъпването им в детската 

градина. 
 
V. УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
1. ДЕЦА 

       Чл. 107(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 библиотечно-информационно обслужване; 
4. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 
задълженията си; 
5. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
6. да участват в проектни дейности, според възрастовите си възможности; 
7. да бъдат поощрявани с морални награди. 

(2) Децата имат задължение да спазват правилата за общуване и учтивост и 
правилата за безопасност на децата, приети в ДГ „Св. св. Кирил и Методий“. 
       Чл. 108 (1) Детска градина „Св. св. Кирил и Методий” осигурява подкрепа за 
личностно развитие на децата съвместно с държавните и местните органи и структури и 
доставчиците на социални услуги. 
       (2) Детска градина „Св. св. Кирил и Методий” самостоятелно разработва и прилага 
цялостни политики за: 
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1. подкрепа за личностно развитие на детето ; 
2. изграждане на позитивен организационен климат; 
3. утвърждаване на позитивна дисциплина; 
4. развитие на общността в детската градина. 
        (3) Изграждането на позитивен организационен климат се осъществява в условията 
на сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 
участници в процеса на предучилищното образование. 
         (4) При работата с децата, детска градина „Св. св. Кирил и Методий” основава 
дейността си на принципа на позитивната дисциплина, която 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 детска градина „Св. св. Кирил и Методий” основава 
дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното 
оценяване на риска от тях. 
          Чл. 109. (1) Детската градина има етичен кодекс на общността, който се приема 
от представители на педагогическия съвет по ред, определен в този правилник. 
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем начин и се поставя на видно 
място в сградата на детската градина. 
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на детската градина. 
Чл. 110. (1) На децата в детската градина 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. 
Чл. 111. Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 
Чл. 112. (1) Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и 
други педагогически специалисти в детската градина и  в партньорство с центровете за 
подкрепа за личностно развитие. 

(2) Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от постъпването на детето 
в детската градина съобразно индивидуалните му потребности. 

(3) Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на 
потенциала на всяко дете в детската градина. 

Чл. 113. (1) Допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата се предоставя 
въз основа на извършена оценка на индивидуалните им потребности от екип за 
подкрепа за личностно развитие на детето, утвърден със заповед на директора на 
детската градина за конкретно дете по чл. 187, ал. 2 ЗПУО. 

(2) Оценката на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците е функционална и се извършва съгласно 
Карта за оценка на индивидуалните потребности на детето. 

(3) Родителят писмено изразява в картата за оценка съгласието или несъгласието си 
с извършената оценка на индивидуалните потребности и с решението за предложената 
допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето. 

(4) Картата за оценка е неразделна част от личното образователно дело на детето в 
националната електронна информационна система за предучилищното и училищното 
образование (НЕИСПУО) и се предава заедно с останалите негови документи при 
прехода му от една институция в друга в системата на предучилищното и училищното 
образование. 

Чл. 114. (1) Подкрепата за личностно развитие на децата се организира и осигурява 
в съответствие с Наредба за приобщаващото образование на МОН и утвърдената 



21 
 

общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и се включва в 
годишния комплексен план за дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“. 

(2) За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и 
допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата в детската градина в 
началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя координатор, 
който координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и 
дейностите с педагогическите специалисти и с родителите във връзка с подкрепата за 
личностно развитие на децата. 
       Чл. 115. Децата могат да се поощряват с морални награди за високи постижения в 
предучилищното образование, в заниманията по интереси и за участие в конкурси и 
състезания за деца от предучилищна възраст. 
 

2. РОДИТЕЛИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 
 Чл. 116.  (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската 

градина се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, 
обучения, открити педагогически ситуации, тържества по групите, както и всеки път, 
когато конкретна ситуация или поведение на детето го прави необходимо. 

(2) Средство за връзка със семейството на детето може да бъде и електронната 
поща на един от родителите.  

Чл.117.    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, 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 програмна 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.  Да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градини 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; 
8.  При желание родителите могат да даряват целеви финансови средства,  
предмети и материали или да спонсорират инициативи на детската градина, при  
пълно спазване отчетността съгласно финансовите закони на Р България.  
Чл.118.    Родителите имат следните задължения:   
1. Да  водят детето чисто, здраво, с удобни дрехи и неопаразитено в детската 

градина и да го предават и приемат лично в регламентирания интервал от време; 
2. Да полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния 

кодекс, Закона за закрила на детето и съобразно правилата на детското заведение. 
3. Да се запознаят и спазват реда, установен в Правилника  за дейността на 

детската градина и да съдействат за спазването му от детето;  
       4. Да осигуряват редовно присъствието  на децата си в подготвителните групи, 
подлежащи на задължителна подготовка, като уведомяват своевременно детската 
градина в случаите на отсъствие на детето;  

5. Да спазват началото и края на учебния ден в детската градина. 
5. Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 
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6. Да изслушват професионалните  съвети и препоръки на учителите и директора, 
които имат пряка работа, наблюдение и оценка на детето; 

7. Да се явяват в детската градина, когато важни причини налагат това и бъдат 
поканени от  учителите по групи или директора. 

8. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската 
градина, успеха и развитието им в образованието.  

9. Да участват в родителските срещи; 
      10. Да предоставят телефони за връзка с близък, който да се погрижи за детето при 
нужда. 
      11. Да представят и/или своевременно да уведомяват при промяна на телефонни 
номера за връзка или смяна на адрес, както и при промяна в попечителството на детето. 

12. При постъпване, да уведомят сестрата и учителя по групи за особености в 
здравното и психическо състояние на детето - алергии, наследствени заболявания и др. 
и да представят консултация от съответният специалист за адекватна реакция на 
медицинската сестра при нужда; 

13. Да заплащат в срок дължимите такси за детската градина. 
Чл.119.  Родителите нямат право:   
1. да носят антибиотици и други лекарства; 
2. да разпространяват клевети за ДГ, да уронват авторитета на персонала и да 

подронват престижа на детското заведение. 
3. да бъдат груби и невъздържани, както към собствените си деца, така и към 

останалите деца и персонала в ДГ. Възникналите проблеми се разрешават, като се 
спазва добрият тон на общуване;  

4. да влизат в конфликт с други родители на територията на детската градина;  
Чл.120.    За нормалното провеждане на учебния процес родителите осигуряват 

учебни пособия (учебни книжки по различни образователни направления; скицници, 
гланцови блокове, бои ,моливи, флумастери,лепила,моделин,ножиции др. по списък от 
учителите, съгласуван с родителите на родителска среща). 

Чл.121.    Родителски срещи се провеждат в началото и в края на учебната година 
и/или при възникнала необходимост. Родителска среща може да се инициира и от 
родителския актив. 

Чл.122.    Родителите избират на родителска среща родителски актив на групата, 
които е посредник между родителската общност и детската градина за гарантиране на 
ефективен възпитателно-образователен процес. 

Чл.123.    Родителите участват в дейността на детската градина като подкрепят 
нейните инициативи в полза на децата: куклен театър, детски празници, екскурзии, 
наблюдения, разходки, трудови дни, общи тържества и мероприятия, участие в занятия 
на децата, дни на „отворените врати”и др. 

 
3. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ  

Чл. 124. (1) Учителите и директора, които изпълняват норма преподавателска работа, 
са педагогически специалисти. 
(2) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции: 
1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за 
личностно развитие на децата в детските градини; 
2. по управлението на детската градина. 
Чл. 125. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и 
отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се 
определят в професионален профил. 
(2) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, 
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придобили висше образование в съответното на длъжността професионално 
направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 
професионалните направления и професионална квалификация, необходима за 
изпълнението на съответната длъжност. 
Чл. 126. (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 Закона за предучилищното и училищно 
образование; 
3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина; 
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 
задължения; 
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 институцията; 
3. да зачитат правата и достойнството на децата, родителите 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 съответната институция 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 родителите, 
административните органи и обществеността. 
Чл. 127. Работещите в детската градина са длъжни да спазват етичния кодекс на 
детската градина. 

 
VI. ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 
1. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ХИГИЕННО СЪСТОЯНИЕ  
Чл. 128. (1) Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата 

до медицинско обслужване 
 (2) Медицинското обслужване на децата от ДГ „Св.св.Кирил и Методий“ се 

осъществява от медицинска сестра. 
(3) Медицинската  сестра посещава филиалната детска група по предварително 

изготвен и утвърден със заповед на директора график. 
Чл. 129. (1) Медицинската  сестра има следните задължения и отговорности: 
1. извършва сутрешния филтър при приемането на децата, установява 

здравословното им състояние и наличие на опаразитяване в присъствие на родителя. 
При установяване на признаци на заболяване или опаразитяване не приема детето и 
насочва родителите към личния лекар; 

2. организира и провежда здравно-профилактични дейности за предотвратяване и 
ограничаване на рисковите фактори по предварително утвърден със заповед на 
директора план;  

3. осъществява комуникация с личните лекари на децата с цел установяване на 
особености в здравословното им състояние и редовно извършване на имунизациите; 
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4. децата със СОП и/ или хронични заболявания са под специално наблюдение на 
медицинския специалист на детската градина; 

5. периодично провежда антропометрични измервания и ги отразяват в здравно-
профилактичната карта. Информацията от проведените измервания се съхранява и в 
портфолиото на детето; 

6. води нужната документация за всяко дете и редовно попълва медицинските 
картони на децата; 

7. ежедневно осъществява контрол на качеството на хранителните продукти и 
готовата храна; 

8.  ежедневно извършва проверка на хигиенното състояние на групите, коридорите, 
кухнята и проведените дезинфекционни мероприятия, отразява резултатите писмено; 

9.  контролира хигиенните изисквания за поддръжка на дворното пространство и 
предприема необходимите мерки за неговото обезопасяване; 

10. отговаря за състоянието на здравните книжки на  персонала както и за 
изпълнение на препоръките на РЗИ; 

11. контролира изпълнението на санитаро-хигиенните изисквания на РЗИ и обучава 
помощния персонал; 

12. организира здравното възпитание на деца и родители; 
13. в дните на отсъствие на медицинската сестра и във филиалната група  същите 

задължения и отговорности се поемат от учителите на групите.  
Чл. 130. Медицинската сестра извършва провеждането на профилактични и 

противоепидемични дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на 
заразни и паразитни заболявания. 

Чл. 131. (1) При заразно заболяване се изолират карантинираните групи и деца. 
(2) Не се допуска участие в общи дейности на детската градина и сливане на групи 

при обявена карантина. 
Чл. 132. (1) В детското заведение се оборудва спешен шкаф с медикаменти за 

оказване на неотложна медицинска помощ, с пряк отговорник мед.сестра. 
(2)  При нужда мед.сестра придружава детето до болничното заведение. 
Чл. 133.(1) Контролът върху изпълнение на задълженията на медицинските 

специалисти в ДГ „Св.св. Кирил и Методий“ се осъществява от директора на детското 
заведение. 

Чл. 134. При нарушения от страна на медицинското лице или отказ за изпълнение 
на поставени от директора задачи, директорът писмено информира кмета на Общината. 

Чл. 135. Родителите на деца с различен вид алергии са длъжни задължително да 
уведомят писменно, като представят съответните мед. документи: учителите на групата 
и медицинското лице за вида на алергията.  

Чл.136.Родителите на децата с хранителни алергии следят ежедневно менюто на 
детската градина и всяка сутрин уведомяват писменно учителя първа смяна за храните, 
които са недопустими за консумация от тяхното дете.  

Чл.137. Родителя на детето следва да напише на лист хартия /формат А 4/ името на 
детето и храната, която не трябва да консумира за закуска, обяд или следобедна закуска 
и я предаде на учителя първа смяна.  

Чл. 138. (1) Контролът върху работата на помощния персонал се извършва от 
директора на детското заведение, от медицинския специалист и от учителките по 
групи. 
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(2) Помощник-възпитателите пряко участват във възпитателния процес, а именно 
при поддържане на високо ниво на хигиена в цялото детско заведение; в моментите на 
хранене; при изпълнение на поставените цели за възпитаване на здравна култура и 
навици за самообслужване у децата. 

(3) Помощник-възпитателите ежедневно извършват хигиенизиране и дезинфекция 
според изискванията на РЗИ и да се съобразяват с предписанията по задължителния 
медицински контрол извършван от медицинската сестра на детското заведение. 

(4) На територията на детската градина пушенето е абсолютно забранено.  
 
2.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКОТО ХРАНЕНЕ 
Чл. 139. Храненето в ДГ “Св. св. Кирил и Методий” се регламентира от системата 

за контрол и безопасност на храните (НАССР). 
 Чл. 140. (1) В детската градина се приготвя храна според изискванията за 

рационално хранене и по рецептурник, одобрен от МЗ. 
(2)   В детската градина се осъществяват четири хранения на децата, в определени 

часове, в зависимост от възрастта на децата. 
(3) В ДГ  се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и 

безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по 
неговото прилагане. Храните се придружават с документи, доказващи тяхната 
безопасност, съгласно действащото законодателство. При доставките се следи за 
качеството на приеманите продукти или за изписания на опаковката срок на годност е 
при най-малкото съмнение за негодност за консумация на продукта, същият се отделя и 
се връща на фирмата доставчик  

(4) Менюто се изработва от готвача и медицинския специалист. Одобрява се от 
директора на детската градина. То се предоставя на вниманието на родителите  за 
цялата седмица. Менюто е задължително за изпълнение.  

(5) При невъзможност да се осигурят необходимите продукти за спазване на 
менюто за деня, медицинската сестра, домакинът и готвачът променят менюто. 
Подмяната се допуска само след съгласуване с  директора. 

Чл. 141. Здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в ДГ “Св. 
св. Кирил и Методий”  се постига чрез: 

1. прием на пълноценна и разнообразна храна; 
2. достатъчен прием на зеленчуци и плодове; 
3. ограничаване приема на мазнини, захар и сол; 
4. прием на достатъчно течности. 
Чл. 142. Приемането на хранителни продукти от фирмата доставчик е задължение 

на домакина и работещите в кухнята на ДГ “Св. св. Кирил и Методий”. 
Чл. 120. (1) Хранителните продукти се съхраняват в подходящо помещение. 
(2) Домакинът носи отговорност за правилното им съхранение и спазване срока на 

годност. 
(3) Със заповед на директора са утвърдени: 
1. инструкция за начина на съхранение на хранителните продукти; 
2.  инструкция за почистване и дезинфекция на хладилните съоръжения. 
Чл. 143. Контролът по качеството на приготвяната храна и цялостното влагане на 

продуктите в нея се осъществява  от медицинската сестра на детската градина. 
Създадената НАССР система за самоконтрол се осъществява от медицинската сестра на 
детското заведение, дежурния учител и директора 
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Чл. 144. Работещите в кухнята носят отговорност за съхранението на продуктите, 
получени от склада до влагането им; 

Чл. 145. Домакинът изработва требвателния лист на база дневна калкулация, 
изготвена от медицинската сестра и го предава на директора до обяд. 

Чл. 146. Готвачът отговаря за количеството, качеството, вида и влагането на 
изписаните продукти. 

Чл. 147. От храната се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 
4 градуса в продължение на 48 часа. 

Чл. 148. Храната се разпределя от готвача под контрола на медицинската сестра. 
 Чл. 149. Храната се доставя в групите,  разпределя се и се поднася от помощник-

възпитателя под контрола на учителя. 
Чл. 150. Медицинската сестра и учителите контролират ежедневно разпределянето 

и консумирането на храната. 
Чл. 151. Съобразно изискванията на РЗИ, хранителни продукти, които не са 

приготвени в кухнята на детската градина/ напр. донесени за празници и рождени дни/, 
се приемат със сертификат от производителя и срок на годност. 

(1)  От разрешения за внасяне хранителен продукт се оставя проба в кухненския 
блок при същите условия, валидни за приготвяната в кухнята храна. 

(2) Забранено е внасянето на торти в  детската градина. 
Чл. 152. (1) По време на храненето се ползват необходимите съдове и прибори като 

според възрастта на децата се включват постепенно вилица и нож.  
(2) Не се допуска смесване на чисти и мръсни съдове. 
Чл. 153. Според възрастта се спазват и изискванията за: 
1. култура на храненето; 
2. самообслужване по време на храна; 
3. правила за самостоятелно подреждане. 
Чл. 154. Контролът по количеството и качеството на храната се осъществява 

ежедневно от медицинската сестра и от директора (във филиалната група от дежурния 
учител и домакина). 

Чл. 155. Хигиената в кухненския блок, съгласно изискванията на РЗИ  и Агенция  
по  храните, се поддържа на високо равнище. Отговорност за това имат медицинската 
сестра и кухненският персонал. 

Чл. 153. За спазването на хигиенните изисквания  кухненския персонал носят чисто 
работно облекло. 
       Чл. 157. След приключване на работния ден, кухненския персонал оставя 
кухненския  блок в изряден и чист вид. 
       Чл. 158. Снабдяването се осъществява чрез врата, която се отваря само за приемане 
на хранителни продукти, хигиенни материали и др. от фирмите -  доставчик. 
       Чл. 159. Забранено е:  

(1) Влизането на външни лица в кухненския блок, включително собствени деца и 
роднини на персонала 

 (2) Изнасянето извън детската градина на продукти и готова кухненска продукция. 
 
3. ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЖИВЕЕЩИ В НАСЕЛЕНО МЯСТО, В 
КОЕТО НЯМА ДЕТСКА ГРАДИНА 
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Чл. 160. (1)  ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ има утвърдени вътрешни правила за 
организиране пътуването на децата, подлежащи на задължителна предучилищна 
подготовка и живеещи в населено място, в което няма детска градина. 

(2) Правилата уреждат реда и отговорностите на съответните длъжностни лица по 
отношение на организацията на пътуващите 5 и 6-годишни деца „от  и до“ мястото на 
подготвителната за училище група, когато в населеното място няма детска градина 

(3)  Правилата за организиране на превоза на децата са изготвени в съответствие с 
Правилника за дейността на същата детска градина; Правилника за безопасни условия на 
обучение, възпитание и труд и регламентацията за пътните схеми на училищните автобуси в 
община Две могили. 

         Чл. 161. Превозът на 5 и 6-годишните деца се извършва с училищен автобус от с. 
Батишница до основната сграда в гр. Две могили и микробус, собственост на община Две 
могили от селата Каран Върбовка и Острица до филиала на институцията в село Кацелово, 
чиито ползвател е ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ в работни за детската градина дни. 

Чл. 162. Специализираният превоз на децата се извършва на територията на община 
Две могили  по утвърдени със заповед маршрути; брой деца по съответното направление и 
разстояние за един курс и часови разписания. 

Чл. 163. Специализираният превоз на децата се извършва в работни за детската 
градина дни, съгласно предварително изготвен график и маршрутна линия за учебното 
време през учебната година.  

Чл.164. Децата се качват в автобуса на точно определени за целта спирки в 
съответните населени места, придружавани от родителите и учител от детската градина.  

Чл. 165. През дните на ваканциите и почивните за училищата дни превоз на деца не се 
извършва, като допълнително се уточнява периода на ваканциите и почивните дни. 

 
VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
Чл. 166. (1)  Орган за управление и контрол на детската градина е директорът. 

(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция. 
(3) 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 директорите, учителите и другите 
педагогически специалисти.  

(4) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 
       (5) Административните актове на директорите на общинските детски градини в 
системата на предучилищното и училищното образование могат да се оспорват по 
административен ред пред кмета на общината. 

Чл. 167. (1)  Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни 
педагогически въпроси в детската градина  е Педагогическият съвет. 

(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 училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно 
развитие, както и други лица. 
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(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. 168. (1) Педагогическият съвет: 
1. приема стратегия за развитие на ДГ за следващите 4 години с приложени към нея 

план за действие и финансиране; 
2. приема правилник за дейността на ДГ; 
3. приема годишния план за дейността на ДГ; 
4. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 
5.  приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата от уязвими групи; 
6. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 
7. определя символи и ритуали и други отличителни знаци; 
8. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

ДГ; 
9. периодично, най-малко два пъти през една учебна година, проследява и обсъжда 

нивото на усвояване на компетентности от децата и предлага съвместни мерки между 
учителите с цел подобряване на образователните резултати; 

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

11. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 
 (2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 се публикуват на интернет страницата на детската 

градина в официалния сайт на Общината. 
 
 
VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
Чл. 169. Качеството на предоставяното образование в институцията се управлява в 

съответствие с държавния образователен стандарт за управление на качеството в 
институциите. 

Чл. 170. 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); 

3. очакванията на други заинтересовани страни. 
Чл. 171. 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. 172. 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. 
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Чл. 173. 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. 174. 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. 175.  (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. 176. (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 и ученик 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. 177. 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. 
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Чл. 178. 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. 179 Оценяването в процеса на управлението на качеството се извършва чрез 
самооценяване на образователната институция. 

Чл. 180.(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. 181. Участници в процеса на самооценяването са учителите, директорът, 
другите педагогически специалисти, както и родителите. 

Чл. 154. 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. 182. 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. 183. (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. 184. Самооценяването в Детска градина „Св. св. Кирил и Методий” включва 
следните етапи: 

1. определяне на работната група; 
2. обучение на членовете на работната група; 
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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. 185. Условия и ред за измерване на качеството на образованието, както и 

работата на работната група се разписват в утвърдени от директора правила. 
Чл. 186. 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. 187. Критериите се групират в две области: управление на организацията и 
образователен процес. 

Чл. 188. (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. 189. (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. 
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Чл. 190. 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. 191. Документацията от самооценяването се съхранява в институцията не по-
малко от 5 години. 

Чл. 192. 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. 193. Подобрения в работата на институцията се осъществяват и чрез 
изпълнение на препоръките след оценката и насоките от инспекцията на Националния 
инспекторат по образованието.  

Чл. 194. Органи за управление на качеството в Детска градина „Св. св. Кирил и 
Методий” са директорът и педагогическият съвет. 

Чл. 195 (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. 196. Педагогическият съвет приема двугодишния отчет към плана за действие 

към стратегията за развитие на детската градина и мерки за повишаване на качеството 
на образованието. 

 
IX. ПАРТНЬОРСТВА И КОМУНИКАЦИИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА: 
Чл. 197. (1) ДГ „Св. св. Кирил и Методий” има за свой основен приоритет 

осигуряването на широка обществена подкрепа.  
(2) Взаимодействието със социалните партньори на детската градина включва: 
- останалите детски градини в района; 
- СУ „Св. св. Кирил и Методий”; 
- Читалище „Св. св. Кирил и Методий “/ библиотека; 
- ЦПРЛ „Д-р Д. Пангелов, гр. Две могили; 
-    НПО, медии и др. 
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Чл. 198. Работата със социалните партньори се координира от директора и има за 
цел да обогати педагогическия процес и да способства за популяризирането 
постиженията на децата и техните учители. 

 Чл. 199. (1) За взаимодействието с обществеността ежегодно се разработва план за 
работа, който се подписва от всички заинтересовани страни и създава условия за 
безпроблемен преход към училищно обучение на децата от ПГ.  

(2) Работещото партньорство с институциите е насочено към разбиране и 
отношение към детската градина като към модерно, развиващо се и най-добре 
реформирано звено на образователната система. 

 
НАСТОЯТЕЛСТВО 
Чл.200. (1)  Настоятелството при ДГ е обществен орган за подпомагане на нейната 

дейност. 
(2)  Устройството на родителското настоятелство се урежда с отделен Правилник, 

съгласно разпоредбите на ЗПУО и Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 
техните устави. 

(3)  Ръководството и служителите на детското заведение  подпомагат дейността на 
Родителското настоятелство. 

Чл. 201. (1)  Към ДГ “Св. св. Кирил и Методий” има изградено Настоятелство, 
което работи като партньор и коректив на ръководството на детското заведение. 

(2) Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане на 
дейността на образователната институция. 

(3) Настоятелството е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при 
условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в 
съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.  

Чл. 202. Съставът на родителското настоятелство включва родители, учители, 
общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното 
дело, готови да съдействат за просперитета на детската градина. 

Чл. 203. Дейността на Настоятелството е насочена към обединяване усилията на 
родителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и 
организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на 
общественото предучилищно образование. 

 
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
Чл. 204.  (1)  С цел създаване на условия за активни и демократично 

функциониращи общности към  детската  градина е създаден Обществен съвет.  
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина 

2 и за граждански контрол на управлението им. 
  Чл.205. 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 програмите по 

чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от Закона за предучилищното и училищното образование;  
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес 

въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на 
детската градина;  
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4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 
капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на 
делегиран бюджет, които получават средства от държавния бюджет;  

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 
установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 
плащанията по бюджета на училището или детската градина;  

6. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при 
условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти; 

 7 . сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 
констатира нарушения на нормативните актове;  

 8.  участва в създаването и приемането на етичен кодекс на работещите с деца.  
 9. при неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 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. 

 
X. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ  
 Чл. 206. (1) Задължителната документация на ДГ се създава, обработва  и 

съхранява в съответствие с Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията и 
документите в системата за предучилищно и училищно образование. 

(2) Държавният образователен стандарт урежда: 
1. видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование; 
2. изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1; 
3. условията и реда за водене на информационни регистри; 
4. условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична 
номерация; 
5. документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид. 
       Чл. 207. Документите, издавани или водени от институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, се попълват на български книжовен език. 

Чл. 208. Със заповед на директора се определят длъжностните лица за воденето и 
съхранението на задължителната документация в детското заведение. 

Чл. 209. (1) След приключване на учебната година в институцията се архивира 
информацията за дейността за съответната учебна година и се съхранява на електронен 
носител. 

(2) Институциите и МОН съхраняват информацията по ал. 1 при спазване на 
посочените срокове в приложение № 2 на Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията 
и документите в системата за предучилищно и училищно образование. 

Чл. 210. (1) Министерството на образованието и науката организира воденето на 
национална електронна информационна система за предучилищното и училищното 
образование. 
(2) Воденето на националната електронна информационна система по ал. 1 се извършва 
при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за 
информацията и документите. 
 

XI. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО 
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Чл. 211. (1) Дейностите в ДГ “Св. св. Кирил и Методий” се финансират със 
средства от държавния бюджет, бюджета на общината.  

(2) Бюджетът се формира в началото на всяка финансова година.  
(3) Директорът е отговорен за правилното разходване на средствата, а всички 

работещи за спазване на изискванията за допустими икономии и недопустими 
разхищения на консумативи, материали и средства. 

(4) Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на 
работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на 
училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие в срок до 
края на месеца, следващ съответното тримесечие. 

Чл. 202. Възможности за допълнителни приходи – разработване на образователни 
проекти, приходи от базари и дарения. 

Чл. 203. (1) За целите на дейността си ДГ „Св. св. Кирил и Методий” и 
прилежащия филиал разполагат с добре изградена и подържана материално-техническа 
база. 

(2) Отговорност за опазването на материалната база носят всички работещи в ДГ. 
(3) Материално-отговорно лице са директорът и касиер-домакинът. 
Чл. 204. Работещите в детската градина и децата имат право да ползват 

безпрепятствено и по предназначение наличната МТБ. 
Чл. 205. (1) Работещите и родителите са длъжни да опазват материалната база на 

детската градина. 
(2) Родителите и учителите са задължени да възпитават децата в опазването и 

поддържането на добър вид на мебелите и предметите от интериора, съобразно 
възрастта на децата. 

Чл.206. При допусната повреда виновното поведение се санкционира. 
 
XII. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И СИГУРНОСТ НА ДЕЦАТА 
Чл. 207. (1) Пропускателният режим в ДГ „Св. св. Кирил и Методий”се осигурява 

чрез специално разработени за целта и утвърдени от директора правила за достъп до 
сградата и дворното пространство.  

(2) Правилата се поставят на видно място и работещите и родителите се запознават 
с тях срещу подпис, като по този начин се създават условия за безопасността на децата, 
опазване имуществото на детската градина и превенция на други нарушения на 
обществения ред. 

(3) Пропускателният режим се организира от работещите в ДГ. 
(4) Не се допуска влизането на външни лица без разрешение на директора на 

детската градина. 
(5) Забранява се пушенето на територията на ДГ и двора, внасянето на горивни и 

запалителни материали,огнестрелно оръжие и други предмети, които могат да 
причинят нараняване. 

(6) Спирането на автомобили в двора на детската градина е абсолютно забранено. 
Пропускането и престоя на автомобили, осигуряващи снабдяването на детското 
заведение се осигурява само в работното време на касиер -домакина. 

Чл. 208. С оглед сигурността на децата и на работниците и служителите в ДГ „Св. 
св. Кирил и Методий“, реда за пропуск на външни лица е следния:  

1. Външните лица са длъжни да се легитимират с лична карта пред посрещналото 
гои длъжностно лице;  
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2. След легитимиране на външните лица се пропускат в детската градина и се 
съпровождат от посрещналото ги лице до  директора или друго длъжностно лице, 
според целта на посещението си;  

3. Работниците и служителите в ДГ не позволяват на външните лица своеволно да 
се разхождат из сградата на детската градина, освен ако това не е разпоредено изрично 
от директора на детската градина;  

4. При агресивно поведение от страна на легитимирали се външни лица, 
длъжностните лица задължително сигнализират органите на реда чрез тел. 112. и 
директора на детската градина.  

(2). 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. 

(5). Контролните органи се представят с документ, легитимиращ контролните им 
функции. 

Чл. 209 (1) ДГ има разработени: 
-  Правила   за действие при кризисни ситуации и с деца в риск  
- Инструкция за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен 

сигнал.  
-  Процедура за превенция на насилието над деца 
- Механизъм за противодействие на тормоз и насилие над деца 
(2) Всеки работещ в детската градина е длъжен незабавно да подаде първоначална 

информация до директора и  РУП на МВР – гр. Две могили; Дирекция „Социално 
подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, в случай че установи, че има дете жертва на 
насилие или в риск от насилие или при кризисна интервенция на територията на 
детската градина. 

Чл. 210 Допускането на журналисти от различни медии в детската градина става с 
разрешение от   Община Две могили и със знанието на директора един ден 
предварително. 

 
Уведомяване в случай на инцидент  
Чл. 211. В детската градина е въведен ред за уведомяване на директор, родителите 

и компетентните органи и предприемане на действия в случаите на инцидент с дете в 
детското заведение или прояви на насилие.  

Чл.212. Съгласно закона за закрила на детето чл.7 лице /служител в детската 
градина/ на който е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или 
дейност,че дете се нуждае от закрила е длъжен незабавно да уведоми 
дирекция”Социално подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или 
Министерството на вътрешните работи.  

Чл.213. При битов инцидент, който не застрашава живота на децата, в рамките на 
работния ден, се уведомяват както следва:  

/1/ Учителя на смяна уведомява директора;  
/2/ Учителя на смяна уведомява педагога от другата смяна;  
/3/ Учителя на смяна уведомява родителите на детето;  
Чл.214. При битов инцидент, свързан със застрашаване живота и здравето на 

децата, се постъпва както следва:  
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/1/ Учителя на смяна, уведомява медицинското лице на ДГ;  
/2/ Учителя на смяна, уведомява на родителите;  
/3/ Учителя на смяна, уведомява Центъра за спешна медицинска помощ № 160;  
/4/ Учителя на смяна, уведомява директора в рамките на работния ден. На 

следващия ден представя писмен доклад.  
/5/ Директора уведомява, „Отдел Образование Младежки дейности и спорт”- 

Община Две могили и РУО Русе в същия ден.  
Чл.215. При инциденти, предизвикани от външни лица, се постъпва както следва:  
/1/ Учителя на смяна , уведомява незабавно на МВР/ РПУ; тел.112  
/2/ Учителя на смяна ,уведомява директора след подадения сигнал на 112; на 

следващия ден представя писмен доклад.  
/3/ Учителя на смяна ,уведомява на родителите;  
Забележка : В случаи ІІ и ІІІ на инциденти, уведомяването се прави веднага без 

никакво забавяне!  
Чл.216. При установяване на инциденти, свързани с деца с проблеми в поведението 

на деца или прояви на насилие.  
/1/ Учителя на смяна уведомява директора устно- същия ден писмено – следващия 

ден от инцидента.  
/2/ Учителя на смяна уведомява колегата си устно - същия ден.  
/3/ Учителя на смяна , уведомява родителите, непосредствено след инцидента;  
/4/ Директора уведомява, „Отдел Образование Младежки дейности и спорт”- 

Община Две могили същия ден .  
/5/ Директорът обсъжда случая на Педагогическия съвет и подава сигнал в ОЗД към 

ДСП в рамките на 10 дни от инцидента. При необходимост се формира временна 
комисия.  

Чл.217. Процедура за работата на педагогическите екипи с родителите на децата, с 
проблеми в поведението или със СОП.  

/1/ Педагогическият екип:уведомява /устно и писмено/ директора на ДГ за 
установяване на особености в поведението или личностното развитие на дете от 
групата.  

/2/ Директорът осъществява контрол върху работата на педагогическия екип. 
Писмено отразява резултатите от проверката.  

/3/ Резултатите от проверката се обсъждат от директора, постоянната педагогическа 
комисия. Докладват се на педагогически съвет. При необходимост се дават 
методически указания.  

/4/ Следва оформяне на становище относно поведенческото и личностното 
развитие на детето, подходящо поднесено на родителите с цел ранна превенция и 
насочване на детето към консулт със съответния специалист.  

/5/ Педагогическият екип на групата в която е детето уведомява писмено 
родителите за постигнатите резултати, които отразяват в дневника на входящите и 
изходящи нива при усвояване на държавните образователни изисквания за възрастта.  

Чл.218 При възникване на инцидент или проблеми от друг характер /касаещи 
работата на ДГ/ с: родител – учител или дете – учител – случаят се решава при следния 
ред:  

- Родителят обсъжда с учителя на смяна и стигат до решение;  
- Родителят и двамата учители обсъждат проблема и стигат до решение;  
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- Ако решението не удовлетворява родителя се информира директора;  
- В срок от една седмица директорът провежда среща с родителя и учителите, която 

се протоколира и се взема решения по възникналия казус.  
Чл.219. Детската градина не носи отговорност за несподелени от родителите 

проблеми.  
Чл.220. При неспазване на установения ред длъжностните лица се наказват с 

предвидените в КТ дисциплинарни наказания, независимо от административно 
наказателната или наказателна отговорност, ако такава се предвижда.  

Чл.221. Децата влизат заедно с родителите си в детската градина. Преминават 
задължително през филтър, провеждан от медицинската сестра. 

 /1/ От 8.30 до 16ч. входа на детската градина се заключва. 
 /2/ При необходимост вратите се отварят след позвъняване. 
 /3/ Дежурни на входа са мед.сестра, дежурен учител  или  помощник възпитатели 

от І етаж. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 222. Сведения относно здравословното състояние на децата родителите 

получават от медицинския специалист в ДГ. 
 Чл. 223. Сведения относно възпитанието и обучението на децата родителите 

получават от учителките на съответната група. 
Чл. 224. Забранява се изпълнението на заповеди и нареждания, противоречащи на 

този правилник. 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Този правилник се изготвя на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и в 

съответствие с подзаконовите нормативни актове. 
§ 2. Правилникът влиза в сила след приемане с решение на педагогическия съвет и 

утвърждаването му със заповед от директора на детското заведение. 
§ 3. ПДДГ се актуализира в следните случаи:  
1. при промени в организацията на дейността на детското заведение; 
2. при промяна на нормативната база в образованието, отнасящи се до 

предучилищното образование; 
3. при възникнала необходимост в хода на прилагането му. 
§ 4. С Правилника се запознават педагогическия, непедагогическия персонал и 

родителите. Запознатите удостоверяват това с подписа си. 
§ 5. На вниманието на родителската общност правилникът се предоставя чрез 

страницата на детското заведение в сайта на Община Две могили и на първата 
родителска среща за учебната година. 

§ 6. Указания за изпълнението на Правилника се получават от директора на 
детската градина. 

§ 7. Контрол по спазване на ПДДГ се осъществява от директора на ДГ „Св. св. 
Кирил и Методий”. 
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        Правилникът за дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”е приет с решение 
на педагогическия съвет – Протокол № 1 / 17.09.2018 г. и утвърден със заповед на 
директора. 

 
 

ЗАПОЗНАТИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
ЗА  2018/2019 УЧЕБНА  ГОДИНА СЛУЖИТЕЛИ: 

 
 

1. Минка Димитрова Иванова   -   
2. Павлина Пенчева Симеонова                      -           
3. Боряна Миткова Фучеджиева                     -                  
4. Белослава Георгиева Георгиева                  - 

      5. Маргарита Коева Кънева             - 
      6. Неджибе Раифова Ахмедова                       - 

7. Боянка Ангелова Ангелова   - 
8. Искра Димитрова Енева                        - 

      9. Кристина Красимирова Стоянова               - 
      10. Тамара Тихомирова Петрова                     - 

11. Антоанета Христова Янева   - 
12. Калинка Петкова Христова   - 
13. Кадрие Исуфова Ахмедова   - 
14. Албена Стефанова Иванова                       - 
15. Красимира Маринова Великова  - 
16. Севдие Даудова Юсеинова   - 
17. Айсел Еюб Мустафова                               - 
18. Йълдъс Юлмасова Ешрефова                    - 
19. Славяна Недева Добрева                            - 
20. Елка Николова Бонева                               - 
21. Петър Симеонов Иванов   - 
22. Соня Манасиева Христова              - 
23. Иванка Жекова Младенова   - 

      24. Гюлбахар Фикриева Юсеинова  - 
      25. Севдие Мъстънова Мехмедова                  - 

 
 
 

 
 
 
 

 


