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АНЕКС КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА  

ПРАВИЛА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  ПРИЕМА НА ДЕЦА И ОРГАНИЗИРАНЕ 

НА ДЕЙНОСТТА В  ДГ №10 „КАРАМФИЛЧЕ“ 

В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящите правила са разработени на основание Заповед № 1707 от 19.05.2020 г. 

на кмета на Община Варна и Мерките за организиране на дейността на детските градини 

след отмяна на извънредното положение и възстановяване на приема на деца.  

1. С тези Правила се определят редът и условията за възстановяване приема на 

деца и организиране дейността в Детска градина № 10 „Карамфилче“ в условията на 

извънредна епидемиологична обстановка и разпространение на COVID 19. 

2. Осигуряването на безопасна и здравословна среда, при спазване на строги 

противоепидемични мерки в ситуацията на COVID-19 е от първостепенно значение за 

работата на ДГ 10 „Карамфилче“, позволяваща постепенно възобновяване на процеса на 

педагогическо взаимодействие с децата.  

3. Целта на тези правила е регламентиране на постепенно и контролирано 

възобновяване на дейността на ДГ 10 „Карамфилче“ в условията на разпространението 

на COVID-19, на основание на Мерките за организиране на дейностите в детските 

градини и детските ясли след възстановяване на приема. 

4. Разпространението на инфекции COVID-19 може да бъде предотвратено в 

най-голяма степен от спазването на строги хигиенни мерки от персонала, родителите и 

децата. 

5. Тези правила ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в 

зависимост от епидемиологичната ситуация.  
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ІІ. СПАЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГ 

Предвид спецификата на работата в детските градини следва да е ясно, че:  

- спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една 

група не е възможно;  

- физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;  

- физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;  

- физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на 

детската градина.  

 

За тази цел е необходимо отварянето на всички възможни входове на  сградата, което ще 

гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи.  

Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина. Ако се налага 

за опазване здравето и живота на децата се спазва физическа дистанция и се ползват 

ЛПС. 

Не се допускат физически контакти между работните екипи на детските групи, както и 

ходенето от група в група. 

ІІI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА 

1. Отварянето на ДГ за посещение започва от 26 май  по решение на кмета на 

Община Варна – ПРБК и съгласувано с родителите само след осигурени строги 

санитарно-хигиенни условия и прилагане на приложимите противоепидемични мерки.  

2. Посещението е допустимо само за деца, които са вече записани в ДГ през 

учебната 2019-2020 година. Отчитайки традиционната средномесечна посещаемост през 

лятото, както и ..... 

3. Готовността да пуснат децата си на ДГ и заявяването на присъствие се съгласува 

чрез анкета с родителите,  като общия брой в група може да бъде между 12 и 18 деца.  

4. В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група се 

предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове 

в рамките на общото помещение или се търси друго подходящо решение.  

5. В зависимост от промяната в ситуацията или според решението на родителите 

този график следва да се актуализира своевременно.  

6. Подновяването на посещението на ДГ може да стане само по желание на 

родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите 

правила за работа на ДГ, за което подписват декларация по образец еднократно при 

подновяване на посещението от детето. 

7. Отговорност за решението за посещаване на ДГ остава изцяло за родителите, 

доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на 

децата, тъй като физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове 

общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.  



8. За подновяване на посещението на децата не се изисква представянето на 

медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните 

изисквания към детските градини . 

9. Посещението на ДГ от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с 

хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на 

детето. 

10. Приемът в ДГ се извършва сутрин от 7 до 8,30 ч., а при необходимост и в по-

дълъг интервал от време до 8,45 ч.   пред входовете на ДГ „Карамфилче“, както следва:  

 Групи IV Б , II В, II Б и I Б през административният вход на нов корпус  

 Групи IV А, II А, III A и I A през административният вход на стар корпус  

 При подходящи климатични условия приемът може да се осъществява на 

двора. 

11. Родителите придружават детето до определеното за прием място без да 

допускат струпване с други и без да влизат в сградата на ДГ.  

12. Приемът се извършва от медицинска сестра, а при отсъствие от друго 

упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални 

предпазни средства – маска/шлем, ръкавици, работна манта. 

- При първоначалното постъпване на детето се измерва телесната температура и 

се извършва преглед за общото здравословно състояние ; 

- Влизане в сградата с вътрешни обувки, носени в плик в раничката на детето ; 

- При ежедневния прием медицинската сестра извършва преглед-филтър. 

- В случай на констатиране на признаци на заболяване на детето ще бъде отказано 

приемане. 

13. Родителят изчаква извършването на прегледа-филтър, след което детето се 

поема от служител за предаване на учителя в съответната група. 

14. От момента на влизане на детето в сградата на ДГ от него не се изисква 

използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване 

това не е изрично препоръчано от личния му лекар.  

15. Когато атмосферните условия не позволяват, ръководството създава 

организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата без да се 

допускат родителите в сградите на детската градина. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Педагогическо взаимодействие с децата  

Организацията на педагогическото взаимодействие е съобразена с тази за неучебно 

време и се провежда предимно на открито, като за децата се организират игри, които да 

осигуряват необходимата позитивна емоционална среда. 

С децата, които подновяват посещението си на детска градина, не се 

провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие с акцент върху:  



- изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални 

умения,  

- въвеждане на нови ритуали за посрещане и поздрав без да се допускат прегръдки 

и близки контакти; 

- дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП. 

- разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена, значимостта от 

тяхното спазване ; 

- организиране на допълнителни форми/дейности за физическа активност на децата 

-  включване на децата в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им 

развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация;  

При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават 

навън с изключение на времето за хранене и почивка. Когато това е възможно, храненето 

на децата също се организира и осъществява на открито. 

Задължения на директора за възстановяване дейността на детската градина  

1. Да организира изграждането на среда за бърза и лесна комуникация с 

родителите, в която да могат бързо да  се информират родителите за правилата за работа 

на детската градина и да могат да планират разпределянето на децата в групи ; 

2. В края на всяка работна седмица да организира проучване броя на децата, които 

се очаква да посещават детската градина през следващата седмица; 

3.  При необходимост най-малко един работен ден предварително да изпрати 

информация на родителите за новосъздадена организация за последващия период; 

4. Да инициира предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква 

организация и колко дълго биха желали децата им да посещават детска градина; 

5. Да призове родителите да задържат децата вкъщи, а в случай, че това е 

невъзможно, да ги запознае с правилата и процедурите, които следва да спазват и да им 

обърне внимание, че независимо от спазването на определените здравни изисквания 

физическите контакти между децата в групата и на децата с учителите и помощник-

възпитателите са неизбежни, а това несъмнено носи определен риск за здравето им; 

6. По подходящ начин да предостави на родителите правила за работа на детската 

градина и декларация за информирано съгласие, а в последствие да се увери, че всеки 

родител се е запознал и е разбрал; 

7. Да предостави на родителите информация и полезни препоръки за спазване на 

правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията;  

8. Да изготви съвместно с медицинските лица протокол за почистване и 

дезинфекция, като съобрази почистването и дезинфекцията да не се извършват в 

присъствието на деца;  

9. Да определи бройката необходими материали за спазване на здравните 

изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на 

ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и 

своевременно да осигурява такива материали в необходимите количества; 

10. Да организира подреждането на помещенията с възможности за игри в малки 

групи и обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца;  



11. Да разработи план за движение в сградата, като при необходимост осигури 

необходимата маркировка за спазването му;  

12. Да определи пространство за всяка група и ясни указания къде децата се 

преобуват и докъде може да влизат с външните си обувки; 

13. При съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще 

посещават детската градина, да направи разпределение на служителите по работни места 

и да изготви график за работата им, като своевременно го актуализира;  

14. Да разработи график за пристигане на персонала на детската градина, който 

да осигури време за преобличане в работно облекло преди започване на работа, и да 

определи помещение за тази цел; 

15. При необходимост да реорганизира помещения в детската градина, за да се 

гарантира максимален брой групи с минимален брой деца в тях и спазването на 

дистанция между децата от отделните групи; 

16. Да изготви промени в правилника за дейността и предложи на педагогическия 

съвет за приемане; 

17. Да организира обезопасяване на средата, като се отстранят всички играчки и 

пособия, които не могат да бъдат дезинфекцирани; 

18. Да осигури медицински специалист за извършване на сутрешен филтър на 

всички отворени входове на детската градина, или упълномощи и предварително 

инструктира лица за осъществяване на приема;  

19. Да осигурят работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група и 

с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните 

групи;  

20. Да осигури необходимите средства за хигиена и поддържането на личната 

безопасност на персонала и на децата и особено отлична хигиена за измиване на ръцете, 

колкото може по-често;  

21. Използването на музикален и физкултурен салон се допуска при извършване 

на дезинфекция и проветряване след всяка група;  

22. Да не допускат организирането и провеждането на педагогически дейности, 

които не са дейност на детската градина (изучаване на чужди езици, танци, 

изобразителни изкуства, спорт, театър и др.).  

 

Задължения на родителите, които са преценили, че детето ще възстанови 

посещението си на детска градина, се очаква: 

1. Най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора 

или учителка на групата за датата, на която детето ще започне да посещава детска 

градина, чрез попълнено заявление по образец и изпратено на ел. адрес: 

dg10karamfilche@abv.bg ; 

2.  Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт 

със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията 

родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата 

на работа на детската градина;  



3. Да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и 

обратно винаги, когато това е възможно;  

4. Да водят детето си на детска градина и да го вземат при  стриктно спазване на 

реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;  

5. Да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и 

да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично 

здраве по време на реадаптацията на детето им;  

6. Да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска 

градина при температура над 37,3 градуса или с признаци на разболяване;  

7. Да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат 

уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на 

разболяване;  

8. Да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на 

детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват 

изискванията за физическа дистанция и хигиена; 

9. Да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка 

на лекуващия/личния лекар на детето.  

10. Да информират медицинските лица или учителите ако децата им имат 

чувствителност или алергия при ползване на дезинфектанти за ръце. 

 

Задължения на педагогически, медицински и непедагогически специалисти при 

възстановяване на дейността в детската градина: 

1. Да се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската градина 

с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и ги спазват стриктно; 

2. Преди влизане в детската градина всеки измива ръцете си, дезинфекцира се и 

поставя необходимите предпазни средства (маска, шлем); 

3. Използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с 

които идват отвън, с работни, като спазват разработения график; 

4. Отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на 

ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване; 

5. Въвеждат и използват нови ритуали за посрещане на децата, които не допускат 

прегръдки и близки контакти; 

6. Незабавно  търсят компетентно мнение от медицинско лице в детската градина, 

в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му 

състояние; 

7. Предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят 

емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с 

извънредната ситуация; 

8. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това 

как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това 

(задължително при пристигането, при прибиране от двора, преди и след хранене, преди 

и след използване на тоалетна след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване 

за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със 



старателно изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба, а ако тези условия не 

са налични, може да се използва дезинфектант за ръце под надзора на възрастен човек.    

9. Когато не са в близост до вода и течен сапун, се използват алкохолни кърпички 

или мокри кърпички, подходящи за кожата, но възможно най-бързо след това измиват 

ръцете си или тези на децата с вода и течен сапун. 

10. Препоръчва се през деня децата да бъдат разделяни на групички, които да 

играят различни игри или да се въвличат в различни дейности. 

11. Да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други  или следва това да 

бъде придружено от дезинфекция след всяка употреба; 

12. Когато децата са в затворено помещение да не се ползва климатик, а да се 

проветрява през 2 часа. 

13. При употреба на контактен термометър се слагат латексови ръкавици, а след 

използването му същият се дезинфекцира. 

14. Служителите, които не са на работа в конкретния ден, нямат право да влизат в 

детското заведение; 

15. В ДГ трябва да има възможно най-малък брой служители едновременно, но 

достатъчен, за да се организират грижи за деца в малки групи. 

 

V. Засилени мерки и допълнителни санитарно - хигиенни изисквания по 

отношение на хигиената в сградата  

 

1. Проветряване на помещенията се извършва: сутрин пред пристигане на децата, 

по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при 

почистване на помещенията и в края на работния ден, минимум за по 10 мин. 

2. Дезинфекция на помещенията се извършва минимум 3 пъти дневно;  

3. Почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им поне 

два-три пъти дневно; 

4. Предоставяне на индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се 

почистват непосредствено след всяка употреба;  

5. Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и 

химиотермодезинфекция, след всяка употреба;  

6. Почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко 

два пъти дневно;  

7. Не се допуска внасяне на стоки и предмети от родителите в детската градина ;  

8. Играчките, които се използват в деня се измиват и дезинфекцират в края на 

деня, оставят се да изсъхнат и не се използват в следващия ден.  

9. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва 

да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19; 

10. Спалното бельо е лично за отделното дете и се препоръчва да се пере при 

минимум 60 ° C, ежеседмично или при необходимост. 

11. В помещенията се осигурява постоянен достъп на чист въздух. Не се допуска 

ползването на климатици. 

12. Кофите за боклук трябва да се изпразват регулярно, след което се измиват и 

дезинфекцират. 



13. Площадките на открито се разделят така, че да се използват от една група; 

14. Пясъчниците се разкопават всяка сутрин и се обработват  с дезинфекционни 

препарати; 

15. Дезинфекцират се уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж 

дневно. 

16. Дезинфектантите, които се използват в детската градина, трябва да са 

включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне 

на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването;   

17.  Да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само 

от съответната група;  

18.  Храната  се приготвя на място в детската градина в обособения към нея 

кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. и тези, 

публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на 

Българската агенция за безопасност на храните и е отговорност на Ученическо и столово 

хранене.  Вземане на храната от кухненски блок от помощник-възпитателите да става 

задължително при ползване на ЛПС и спазване на спазване на график: 

Сутрешна закуска:начален час: 08:20ч.-вземане от кухненския блок през 5 минути  

Обяд:начален час: 11:30ч. в същата последователност; 

Следобедна закуска: 14:00ч. в същата последователност; 

VІ.  Преходни и заключителни разпоредби: 

§1. Настоящите правила влизат в сила от 26.05.2020г. ; 

§2. Настоящите правила са действащи на основаниe Решение на Министерски 

съвет № 325/ 14.05.2020 за обявяване на извънредна епидемична обстановка, Заповед на 

Министър на МОН № 9105-173 / 20.05.2020г., Заповед № 1707/ 19.05.2020г. на Кмета на 

Общ. 

§3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с „ Мерки за организиране 

на дейностите в детските градини след отмяна на извънредното положение и 

възстановяване на приема на децата“ на МОН, МЗ и Сдружение на общините , имат 

временен характер до отмяната им с друг нормативен акт 

§ 4. Настоящите Правила за организиране дейността на   ДГ № 10 “Карамфилче” 

и възстановяване приема на деца в условията на COVID 19, Варна, са утвърдени със 

Заповед № РД 02- 385 /20.05.2020г. на Директора на ДГ № 10 „ Карамфилче”, Варна 
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ДЕТСКА  ГРАДИНА № 10 „КАРАМФИЛЧЕ” – гр. ВАРНА 
Гр. Варна ,ул. Карамфил № 13, тел./ факс 052 303 446 , GSM  0882567105, dg10karamfilche@abv.bg 

 

Утвърждавам!  

Директор: ............................ 

(подпис и печат) 
 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНАПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА 

 

ГЛАВА ПЪРВА  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 1. С този правилник се уреждат: 

● организацията и ръководството на ДГ № 10 „Карамфилче”гр. Варна 

● условията на приемане на децата;  

● правата и задълженията на персонала и родителите;  

● организацията на възпитателно-образователната работа и медицинското обслужване.  

Той е изготвен в съответствие със ЗПУО и всички подзаконови нормативни актове, 

регламентиращи дейността в учебно-възпитателните звена на Република България. С него се 

уреждат всички условия за организация на цялостната дейност на детското заведение, както 

и правата и задълженията на служителите. Разпоредбите на този Правилник не противоречат 

на длъжностните характеристики, валидни в системата на образованието, и имат 

поверителен характер. 

Чл. 2.(1) Децата може да постъпят за предучилищно образование не по-рано от учебната 

година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст. 

(2) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена 

група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детската 

градини може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година 

на постъпването. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията 

и по реда на  Наредба № 5, като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето. 

(3) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с 

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

вида на организацията на предучилищното образование по чл. 14. 

(4) Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, обучение и 

отглеждане на децата до постъпването им в I клас. 

Чл. 3. Децата, навършили 7 години, които по здравословни причини не могат да постъпят в 

първи клас, представят документи от диагностична комисия към РУО на МОН град Варна и 

продължават да посещават подготвителна група, още една учебна година. 

Чл. 4. (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. 13, както и 

времето извън учебните дни в периода по чл. 12. 

mailto:dg10karamfilche@abv.bg
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(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. 5. (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. 

(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. 6. Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в периода от 

1 юни до 14 септември. 

Чл.7. ДГ № 10 „Карамфилче” осигурява възпитание социализация, обучение и отглеждане на 

децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година. 

(2) ДГ № 10 „Карамфилче”работи от 7.00 до 19.00 часа с деца. 

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

а в неучебното време - само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се 

осигуряват и: 

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

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

подкрепителни закуски - между сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята; 

3. дейности по избор на детето.  

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

взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование. 

(5) При целодневна организация за една група в детската градина, задължително се 

назначават най-малко двама учители, които работят съвместно в групата, поне един час 

дневно. 

(6) При целодневна организация за една група в детската градина, задължително се 

назначава най-малко един помощник-възпитател. 

Чл. 8. Детската градина осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено 

и социално развитие на детето, гарантира неговите права, свобода и сигурност достойнство и 
уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските 

традиции и културни ценности. 

Чл. 9. Режимът на работа в детската градина е целодневен. В детската градина се отглеждат 

и възпитават деца в  осем групи.  

Чл.10. ДГ № 10 „Карамфилче”- град Варна осигурява възпитание и подготовка, според 

Държавните образователни изисквания, за предучилищно възпитание и подготовка и 

осигурява готовността на децата за училище.  

Чл.11. ДГ № 10 „Карамфилче”- град Варна осигурява условия за задоволяване 

потребностите на децата и техните родители над Държавните образователни стандарти, по 

английски език  и народни танци при обявен конкурс, при възможност. 

(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 или училището. 



3 
 

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

форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото 

законодателство. 

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

Чл. 12. ДГ № 10 „Карамфилче”- град Варна осигурява условия за интегрирано образование и 

обучение на деца със специални образователни потребности – до 3 деца в група. 

Чл. 13. ДГ № 10 „Карамфилче” - град Варна носи отговорност за: 

1. изпълнението на ДОС за предучилищно възпитание и подготовка; 

2. наличието на условия, гарантиращи опазване живота и здравето на децата по време на 

престоя им в детското заведение и при организиране на образователни инициативи в 

извънучебна среда; 

3. недопускане на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, 

ограничават правата и свободите на личността или нарушават възпитателно-образователния 

процес; 

4. овладяване на образователния минимум за предучилищно възпитание и подготовка като 

необходима основа за бъдещо обучение и развитие. 

Чл. 14. Съгласно ЗПУО детската градина има право на: 

1. Наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на 

дирекцията ù 

2. Собствен кръгъл печат 

3. Банкова сметка 

4. Данъчен номер и шифър по Булстат или ЕИК 

5. Да определя вътрешната си организация и символи, ритуали и униформено облекло 

6. Изборът на символи и ритуали се съгласува с мнението на настоятелството и 

родителите на децата. 

 

ГЛАВА ВТОРА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

     ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл. 15. (1) Педагогическото взаимодействие е процес, насочен къмпостигането на определен 

очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са 

учителят и детето. 

(2) При провеждането на педагогическото взаимодействие, учителите използват 

игровата дейност за постигането на компетентностите. 

(3) Детската градина и училището осигуряват игрова дейност във всички видове 

организация на предучилищното образование през учебното и неучебното време. 

Чл. 16. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование 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. 

Чл. 17. (1) Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, 

която протича предимно под формата на игра. 
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(2) Педагогическите ситуации се организират само в учебното време  и осигуряват 

постигането на компетентностите . 

(3) Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни 

направления се осъществява в седмично разпределение. 

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

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

директора на детската градина. 

Чл. 18. (1) Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на 

компетентностите  е: 

1.за първа възрастова група - 11; 

2. за втора възрастова група - 13; 

3. за трета възрастова група - 15; 

4. за четвърта възрастова група - 17. 

(2)Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации, за всяка 

възрастова група, не може да надвишава минималния общ брой по ал.1, с повече от пет 

педагогически ситуации . 

Чл. 19. 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. 20. (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 на групата, извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. 

(3) Допълнителните форми се организират, както в учебното време, така и в 

неучебното време . 

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

програмната система, прилагана в детската градина, цялостната организация на деня и с 

интересите и потребностите на децата. 

 

ГЛАВА ТРЕТА  ДЕЙНОСТИ 
 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

           ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.21. Възпитателно-образователната дейност в детскaта градина е дело на педагогическия и 

медицинския състав. Тя се осъществява от учителите под непосредственото ръководство и 

контрол на директора и при творческо изпълнение на програмите и насоки на МОН. 

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с 

ДОС, за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовността на децата за 

училище. 

Програмната система определя структурата и обема на учебното съдържание по 

образователни направления. В началото и в края на всяка учебна година учителите  

извършват диагностични процедури на всяко дете по образователни направления и отразяват 

в дневника резултатите и направените констатации. 
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Чл. 22. Престоят на децата се организира съобразно възрастовите особености и 

индивидуалните потребности, като се осигурява необходимо време за игри, занимания, 

хранене, сън и други дейности. Децата се предпазват от физическа преумора, от обективни и 

субективни опасности. 

Чл. 23. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като 

осигурява физическото, познавателното, езиковото,духовно-нравственото, социалното, 

емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в 

процеса на педагогическото взаимодействие. 

Чл. 24. (1) Предучилищното образование създава условия за: 

1. цялостно развитие на детската личност; 

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

необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. 

(2) Компетентностите по ал. 1, т. 2 са дефинирани като очаквани резултати от 

възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по 

образователни направления в програмната система на ДГ 

1. Български език и литература ; 

2. Математика; 

3. Околен свят; 

4. Изобразително изкуство ; 

5. Музика ; 

6. Конструиране и технологии ; 

7.Физическа култура . 

Чл.25 . (1) Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на 

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

приема 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 трябва да отговаря на следните изисквания: 

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

образователните направления по чл. 28, ал. 2 от Наредба №5 / 03.06.2016 г.; 

2. да отчита спецификата на детската градина или училището и на групите; 

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

децата. 

(4) В програмната система се включват: 

1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 

3. тематично разпределение за всяка възрастова група; 

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

от учителите в съответствие с методите и формите  и отразява съответствието с очакваните 

резултати . 

Чл. 27. (1) Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника 

на групата. 

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

индивидуалните постижения на детето. 

Чл. 28. (1) В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в 

детско портфолио. 



6 
 

(2) Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на детската 

градина . В края на предучилищнотообразование, с цел осигуряване на продължаващо 

взаимодействие междуродителите и образователните институции, портфолиото им се 

предава 

            (3). Съдържание на детското портфолио в ДГ №10 „Карамфилче”: 

- Това съм Аз. Лични данни на детето. 

- Моето семейство 

- Моята детска градина. Моята група. Моите приятели. 

- Моите любими занимания. 

- Моите постижения, победи, награди. 

- Спортни интереси. 

- Моето творчество 

- Моите празници и развлечения 

- Моите мечти 

- Отзиви на учители и пожелания  

(4) В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната 

подготвителна група установява готовността на детето за училище. 

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

социалното и емоционалното му развитие. 

Чл. 29. (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 . 

(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) Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас 

и в удостоверението по ал. 1 са направени препоръки за включването му в допълнителна 

подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да 

се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в държавния 

образователен стандарт за приобщаващо образование. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

              ПЪТУВАНЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ  И КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Според „Чл. 20а. От Наредба 5   Съобразно очакваните резултати по образователните 

направления по чл. 28, ал. 2 по време на учебната година децата може да участват в 

организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, 

обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от 

наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.  

2.  Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и 

мероприятия в обществени, културни и научни институции се определят в правилника за 

дейността на детската градина или училището, а провеждането им се контролира от директора.  

3. Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други 

институции и провеждани в населеното място на детската градина или училището, се 
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разрешават от директора на детската градина или училището по реда и начина, определени 

по ал. 2. 

4.  За всички дейности по организирано извеждане на децата от населеното място на 

детската градина или училището се изисква информирано писмено съгласие на родител. 

Редът, начинът и сроковете за уведомяване на родителите, получаването и съхранението на 

информираното писмено съгласие се определят в правилника за дейността на детската 

градина или училището.“ 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

           ХРАНЕНЕ 

 

Чл. 30. (1) В детската градина се приготвя храна според изискванията за балансирано и 

здравословно хранене. 

(2) Менюто се изработва от технолог на УСХ- ЕАД Варна. 

(3) Продуктите се получават всекидневно по заявка от склада .  

(4) Отговорност за влагането на продуктите, за количеството и качеството на 

приготвената храна, както и правилното разпределение носи главният готвач. 

 (5) Приемането на продуктите и придружаващите ги документи и сертификати се 

извършва от калкулант към УСХ-Варна 

(6) Контрол върху цялостната организация на хранене в детската градина 

осъществяват директорът, Комисията по хранене и медицинската сестра. 

(7) От храната всекидневно се заделят проби, които се съхраняват в хладилник в 

продължение на 48 часа. 

(8) Храната в групите се разпределя и поднася на децата от помощник възпитателите 

под контрола на учителите. 

(9) Учителите и медицинската сестра всекидневно контролират консумирането на 

храната от децата. 

Чл. 31. Храната от кухнята се получава само от помощник-възпитателите, както следва: 

 за сутрешна закуска – от 8,00 часа; 

 за обяд – от 11,30 часа; 

 за следобедна закуска – от 14,30 часа. 

Чл. 32. Учителите и медицинските сестри следят как децата приемат различните ястия, за 

което информират директора и правят предложения пред технолога. 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

        ЗДРАВНО-ХИГИЕННА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 33. Здравното обслужване в детската градина се осъществява от медицинския състав на 

детската градина. 

Чл. 34. Здравно-хигиенната дейност се реализира и с помощта на лекции, семинари, 

тренинги, предвидени в плана на медицинската сестра в детското заведение. 

Чл. 35. Учителите и помощник-възпитателите съвместно с медицинската сестра се грижат за 

здравето на децата и тяхното закаляване. 

Чл. 36. В детската градина задължително се оборудва „спешен шкаф“ за оказване на 

неотложна медицинска долекарска помощ. 

Чл. 37. За всяко дете се води лична здравно-профилактична карта, в която се отразява 

здравното състояние на детето. 
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Чл. 38. Необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на 

децата се осигуряват от помощник-възпитателите. 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 

    УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл.39. За отглеждането на децата в детското заведение се грижат следните служители, 

изброени по длъжности: 

1. Директор; 

2. Заместник директор УД 

3.  Детски учители; 

4.    Медицински сестри 

5.    Завеждащ административна служба 

6.    Завеждащ техническа служба 

     7.    Главен счетоводител 

8.     Помощник-възпитатели; 

     9.    Огняри  

    10.Работник поддръжка 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

        РАБОТНО ВРЕМЕ 

Чл. 40. (1) Детската градина работи през цялата година на петдневна работна седмица по 12 

часа дневно от 7.00 до 19.00 часа. 

(2) При обявяване на някои от почивните дни за работни детското заведение 

изпълнява решенията на МС. 

Чл. 41. Родителите водят децата си сутрин в удобно за тях време, не по-късно от 8,30 ч. 

Вратите се заключват в 8,30 ч. При закъснение, предварително се уведомяват учителите в 

групата. За деца, идващи след 8,45 ч., закуска не се запазва. 

Чл. 42. Работното време на работещите в детската градина е както следва: 

 

Директор 

Приемно време 

Вторник 16.00 – 

17.00 

Петък 8.30 – 9.30 

8.00 – 16.30 часа  понеделник 

– сряда, четвъртък и петък 

9.00 – 17. 30 – вторник 

 

Заместник директор 

Приемно време 

Понеделник -8.00-

9.00 ч. 

Сряда -15.30-16.30 

 

8.00 – 16.30 часа  

От  понеделник  до петък 

 

Детски учители  

 

 

 

І смяна 

 

 

             7,30 ч.―13,30 ч. 
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Детски учители 

 

 

 

 

ІІ смяна 

 

 

 

            12,00 ч.―18,00 ч. 

 

 

 

Дежурни учители 

     І смяна 

 

ІІ смяна 

             7,00 ч.―13,00 ч. 

 

 

13,00 ч.―19,00 ч. 

 

Помощник- 

възпитатели 

І смяна               6,30 ч.―15,00 ч. 

 

 10,30 ч.―19.00 ч. 

 

              8.00 ч.―16,30 ч. 

              13,30 ч.―14,00 ч. 

ІІ смяна 

Редовна смяна 

Почивка 

Учител  

по музика 
Редовна смяна 

 

               8,00 ч.―13,00 ч. 

ПВ- холова 
Редовна смяна 

Почивка 

              8,00 ч.―16,30 ч. 

             12,00 ч.―12,30 ч. 

Медицински 

сестри 

I смяна 

ІІ смяна 

7,00 ч.―15,30 ч. 

10.30 ч. – 19.00 ч. 

Почивка 12,00 ч.―12,30 ч. 

 

Гл.счетоводител Четири  часа 

дневно 
            16.00- 20.00 ч. 

Завеждащ 

ЗАС 

ЗТС 

В дните за 

събиране на такса 

–  

7,30 до 12,00 ч. 

12,30 до 15,00 ч. 

8,00 ч.―16,30 ч. 

Почивка 12,30 ч.―13,00 ч. 
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Работник поддръжка Редовна смяна  7.00-15.30 часа 

Огняр I смяна 

ІІ смяна 

6.00ч. -14.30 

14.30 ч – 18.30 

 

 

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Чл. 43. Служителите трябва да изпълняват задълженията си точно и добросъвестно. 

Чл. 44. При изпълнение на работата си служителят е длъжен: 

1. Да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното 

време. 

2. Да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и 

да не употребява през работно време алкохол, цигари и други упойващи вещества. 

3. Да изпълнява работата си качествено. 

4. Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд. 

5. Да изпълнява всички нареждания на работодателя. 

6. Да пази грижливо имуществото, което му е поверено. 

7. Да пази доброто име на детското заведение, да не злоупотребява с доверието на 

работодателя, както и да не разпространява поверителни сведения. 

8. Да спазва вътрешните правила, приети в детската градина. 

9. Да изпълнява и всички други задължения, които произтичат от нормативните 

актове, от колективния трудов договор, от трудовия договор, от длъжностната 

характеристика и от характера на работата. 

10. Абсолютно се забранява оставянето на децата сами, без контрол от възрастен човек. 

При ползване на законно определена почивка или друга служебна заетост на учителите 

отговорността за живота и здравето на децата се поема от помощник-възпитателите. 

Чл. 45. Учителят е длъжен: 

1. Да изпълнява определените му в длъжностната характеристика задължения, 

Кодекса на труда и други нормативни документи. 

2. Да опазва живота и здравето на децата по време на престоя им в детското 

заведение. 

3. Да повишава системно професионалната си квалификация. 

4. Да общува и провежда възпитанието и обучението на децата на книжовен 

български език. 

5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, които осъществяват 

методическа дейност и контрол в системата на народната просвета. 

6. Да изпълнява нарежданията на директора. 

7. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с 

Наредба № 4 / от 20.04.2017г. /за нормиране и заплащане на труда. 

8. Учителят е длъжен да бъде на работното си място с облекло, подходящо за 

заеманата длъжност. 

Чл. 46. Съгласно ЗПУО, учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава 

личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него. 
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Чл. 47. Учителят няма право да ползва мобилен телефон по време на занимания с децата, 

както и по време на педагогически съвет и съвещания. 

Чл. 48 Задължения на директора: 

1. Директорът е длъжен да осигури на служителите нормални условия за изпълнение на 

работата по трудовото правоотношение, за което се е уговорил, като му осигури: 

• Работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение. 

• Работно място и условия в съответствие с характера на работата. 

• Безопасни условия на труд. 

• Указания за реда и начина на изпълнение на задачите, включително запознаване с 

длъжностните характеристики, с Правилника за вътрешния трудов ред и с Правилника  за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

Чл. 49. Директорът е длъжен да изплаща, в установените срокове, на служителите 

уговореното трудово възнаграждение за извършена работа. 

Чл. 50. На служителите строго се забранява: 

(1) Напускане на работното място преди изтичането на работното време без 

разрешението на директора. 

(2)   Промяна в смените на учителите без знанието на директора. 

(3)  Служителите нямат право да накърняват човешките и гражданските права на 

детето, да унижават личното му достойнство, да прилагат форми на физическо насилие 

върху неговата личност. 

(4) Да носят оръжие и опасни за живота и здравето на децата предмети. 

Чл. 51. Всички служители са задължени да спазват професионална и колегиална етика. 

Чл. 52. За виновно неизпълнение на професионалните задължения и нарушения на трудовата 

дисциплина всички служители носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ. 

 

РАЗДЕЛ ОСМИ 

         УЧИТЕЛИ 

 

Чл. 53. (1)Учителят организира и провежда възпитателно-образователна подготовка (ВОП) с 

децата от поверената му група. 

(2) Създава условия за овладяване на програмния материал 

(3) Има право на свободен избор на методи на преподаване и носи отговорност за 

резултатите от ВОП. 

(4) Отговаря за предоставените занималня, спалня, кът за хранене и други, и мотивира 

децата и родителите им за опазването и обогатяването на материалната база. 

(5) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на 

учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност. 

(6) Учителите организират и провеждат родителските срещи в групите. 

Чл. 54. Учителят има право да: 

(1) Провежда научнотеоретична и практикоекспериментална педагогическа дейност. 

(2) Повишава образованието и квалификацията си, да придобива квалификационни и 

научни степени. 

            (3) Членува в професионални организации и взема участие в работата на 

регионалните и националните им органи. 

 (4) Дава мнения и прави предложения по дейността на детската градина до 

административните органи в системата на образованието. 
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 (5) Получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си 

квалификация от директора на детската градина, РУО и от МОН. 

 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ 

ДЕЦА 

Чл. 55. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които 

гарантират: 

1) равен старт и възможности за физическо, духовно и социално развитие;  

2) техните права, свобода и сигурност;  

3) зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;  

4)възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност и етническа самоопределеност; 

5) приобщаване към националните традиции и културните ценности; 

6) обучение в демократично гражданство и уважение към различията; 

7) уважение към индивидуалните и културните различия. 

Чл. 56 .(1)Децата нямат право да носят и ползват в детската градина мобилен телефон и 

електронни устройства с неизвестен произход и предназначение 

 (2) При установяване на предмети и устройства у децата /или в гардеробите им/,с 

неизвестен произход и предназначение, незабавно се информира  Община Варна – Дирекция 

ОМД и органите на реда – МВР и Районна прокуратура – Варна 

        (3) При възникнали инциденти с деца незабавно се информира  Община Варна – 

Дирекция ОМД 

 

 

     РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ 

ПРИЕМ НА ДЕЦАТА 

Чл. 57. (1) В детската градина се приемат деца на основание на Процедурата за реда на 

подаване на заявления и приема на деца в общинските детски градини на територията на 

общината. Заявления се приемат от дата, определена от Община Варна, за всяка календарна 

година. 

(2) При приемането на децата, родителите предоставят комплект медицински 

документи, изготвени от личния лекар и съобразени с изискванията на РЗИ, имунизационен 

паспорт и лична амбулаторна карта. 

(3) В детската градина постъпват деца със специални образователни потребности 

(СОП) или хронични заболявания, по писмено изразено желание на родителите или 

настойниците им, когато всички други възможности за обучение и възпитание в детските 

градини са изчерпани. 

(4) В група се приемат до 3 деца със СОП. Обучението и възпитанието на децата със 

СОП се осъществява съгласно норматива за броя на децата, упоменати в Приложение към чл. 

2, ал. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на учениците и децата в 

паралелките и групите на училищата и детските градини и обслужващите звена. 

            (5) Децата могат да отсъстват от детската градина само поради заболяване или при 

подаване на молба до директора за отпуск по семейни причини. Децата, посещаващи 

подготвителната група, могат да отсъстват по домашни причини само по време на обявените 

от министъра на образованието и науката ваканционни дни.  

 (6) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна,полудневна и почасова 

организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, 

удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. 
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 (7) Отсъствията на децата по ал. 6 по семейни причини през учебно време е 

допустимо за не повече от 10 дни, за съответната учебна година, с писмено уведомяване от 

родителите в срок преди отсъствието. 

 (8) Извън случаите по ал. 7 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. 58. Всекидневният прием на децата се извършва от 7,30 ч. до 8,30 ч. Ако се налага, 

родителите могат да водят децата си и след този час, но закусили и след като предварително 

са уведомили учителите. Сутрешният медицински филтър е задължителен. Предаването и 

приемането на децата става лично между учителя и родителя. След 8,30 ч. входовете се 

заключват. 

Чл. 59. Воденето и вземането на децата от детската градина трябва да е съобразено с 

работното ù време. 

Чл. 60. Воденето и вземането на децата от детската градина се извършва от родителите на 

детето или лица, упълномощени писмено от родителите. 

Чл. 61. Ако детето не е доведено до 8,30 ч. и родителите не са уведомили учителите за  

присъствието  му, то не се требва за деня. 

Чл. 62. Децата от детската градина се отписват: 
1). по желание на родителите; 

     2). при постъпване в първи клас;  

    3). при неплатена такса повече от 1 месец. 

    4) при отсъствие на дете от детската градина, повече от един месец, ако не е подадено 

заявление за осъствие и родителите не са информирали институцията за причините за 

отсъствието 

Чл. 63.(1) Предучилищното и училищното образование в РепубликаБългария е светско.  

(2) В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска 

налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.  

Чл. 64. Родителите са длъжни да се явяват в детската градина, когато важни причини налагат 

това и бъдат поканени от учителя или директора. 

(1) Родителите се задължават, веднага след вземане на детето, да напуснат детската 

градина. 

(2) За даване на информация, учителят звъни от личния си телефон и родителите са 

длъжни да върнат разговора за тяхна сметка. 

(3) Родителите се задължават да проверяват редовно косата на детето си за паразити / 

главови въшки/. 

 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ 

 

Чл. 65. Родителите на децата, които посещават детската градина, заплащат такса, определена 

с решение на Община Варна и в рамките на предвидените в ЗМДТ стойности. Родителите, 

които имат право на намаление на таксата, представят в детската градина заявление и 

документи за основанието – акт за ражданена детето, протокол от ТЕЛК за призната 

инвалидност,уверение от ВУЗ за редовни студенти и др. Тези документи се съхраняват в 

папка досие при ЗАС. 
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Чл. 66. Посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с 

предварително уведомяване от страна на родителите, но не по-късно от един ден преди 

прекъсването. За времето, през което е прекъснато посещението, не се заплаща такса. 

Чл. 67. Не се заплаща такса от: 

(1) деца, чиито родители са с инвалидност над 70 %, деца на неизвестни родители, 

деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали при 

служебен дълг; 

(2) трето и следващо дете на многодетни родители, последните плащат такса за първо 

дете 50 % намаление, а за второ дете – 75 %; 

(3) при отсъствие на децата от детската градина такса не се заплаща за времето, през 

което те са отсъствали, при условие че родителите са подали молба до директора на детската 

градина за отсъствие по домашни причини, или са представили документ за прекарано  

заболяване, а се заплаща само постоянната такса от 20 лева за месец.  

Чл. 68. (1) Такса се заплаща с 50 % намаление за деца сираци или деца с един родител, деца, 

чиито родители са редовни студенти, или отбиват редовна военна служба 

(2) Когато 2 деца от едно семейство са приети в едно и също или различни детски 

градини, таксата за второто дете се заплаща с 50 % намаление.  

Чл. 69. (1) Таксите могат да се заплащат безкасово – онлайн плащане / чрез ePey/ . За този 

вид  плащане се информират родителите на новопостъпилите деца, както и новоприетите 

деца от първите групи. Безкасовото заплащане се извършва до 9-о число на месеца.  

              (2)Таксите се заплащат в брой при касиера / ЗАС/ на детската градина, в началото на 

месеца, до девето  число на текущия месец, до обяд. След 9-о число деца с неплатени такси 

се отстраняват до заплащане на дължимите суми. Задлъжнелите такси се утежняват със 

законно установената за страната лихва по вземанията. 

Чл. 70. В детската градина могат да се извършват допълнителни педагогически услуги, по 

желание на родителите, срещу заплащане съобразно интересите и потребностите на децата. 

Включването на дете в групите за тези дейности се извършва след писмено заявено съгласие 

от страна на родителя. Събирането на такси за  тези допълнителни дейности се извършва от 

представител на доставчика на допълнителните педагогически услуги. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОУЧВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯТ ИНТЕРЕС ЗА 

ПОСЕЩАВАНЕ НА ДГ № 10 ”КАРАМФИЛЧЕ” ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ 

 

Чл.71. Родителите на деца,  посещаващи подготвителни за училище групи  - 6 годишни, 

подлежащи на постъпване в първи клас през съответната година, се запознават с новите  

финансови условия за ползване на детската градина. Родителите изразяват  писмено мнение за 

желанието им за посещение на детската градина  от децата им през летните месеци; 

 Чл.72. (1) Всеки родител на дете от подготвителна група – 6 годишни, подлежащи на 

постъпване в първи клас през съответната година, изразява чрез писмено заявление, 

периодът на посещение на детето си през летните месеци, в срок до 20.05 на съответната  

година; 

(2)Всяко  заявление се подава в деловодството и се входира във входящия дневник на 

ДГ № 10 ”Карамфилче”.  
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            (3) Подадените заявления се разглеждат от комисия, включваща педагогическите 

екипи на групите и се рeзoлира от директора в срок до 25.05. на съответната година; 

Чл.73. След анализиране на предполагаемата посещаемост през летните месеци, директорът 

на ДГ № 10 ”Карамфилче”изготвя график за работа и платен отпуск на персонала през 

летните месеци; 

 Когато заявеното присъствие е под изискуемият минимум за брой деца в група, 

се сливат деца от две или повече възрастови групи; Формират се сборни групи 

 За новата организация на работа, директорът издава заповед, в която 

конкретизира  : 

                        - кои групи се сливат; 

  - в помещението на коя група ще се отглеждат децата; 

  - персоналът, който ще обслужва децата; 

  - срокът за който се предприема новата организация; 

 Организацията на работа може да се променя ежеседмично, съобразно броя на 

децата 

 Организацията на работа може да се променя и поради планирани или 

аварийни ремонтни дейности през летните месеци 

 Организацията на работа може да се променя и поради карантина / контакт с 

инфекциозно заболяване / 

Чл.74. Родителите се информират за организацията на работа на детската градина, съобразно 

заявеното присъствие, в срок до 30.05. на съответната година; 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА -  УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОРГАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Чл.75. (1) Съгласно чл.257 от ЗПУО орган за управление на детската градина е 

директорът. Директорът: 

1) Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност; 

2) Спазва и прилага държавните образователни изисквания; 

3) Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 

4) Представлява институцията пред органи, организации и лица, сключва договори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност, в съответствие с 

предоставените му правомощия; 

5) Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното 

разпореждане с бюджетните средства; 

6) Сключва и прекратява трудови договори по реда на Кодекса на труда; 

7) Обявява свободните работни места в Бюрото по труда и в Регионалното управление 

по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им; 

8) Награждава и наказва учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО 

и с този Правилник; 

9) Организира приемането на деца, както и обучението и възпитанието им в 

съответствие с държавните образователни стандарти; 

10)  Подписва и подпечатва документите за преместване на децата. 
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11)  Издава удостоверения за завършена подготвителна група и съхранява печата на 

детската градина 

12)  Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

документация и съхранява учебната документация; 

13)  Осигурява условия за здравно-профилактичната дейност в детската градина; 

14)  Разпределя децата по групи, съгласно нормативните документи; 

15)  Изготвя длъжностно разписание и утвърждава поименно разписание на длъжностите 

и работните заплати.  

(2) Директорът на детската градина е председател на Педагогическия съвет и осигурява 

изпълнение на решенията му. 

(3) Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в 

детската градина. 

(4) Съгласно чл. 261 от ЗПУО при отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 

календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на 

детската градина. 

 

РАЗДЕЛ  ВТОРИ 

     ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

Чл. 76. Съгласно чл. 263 от ЗПУО, Педагогическият съвет на детската градина, като 

специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси: 

1) Приема стратегия за развитие на детската градина, която се актуализира всяка 

година; 

 2) Приема правилника за дейността на детската градина;  

 3) Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението; 

 4) Определя начина за приемане на децата в детската градина при спазване на 

изискванията на нормативните документи; 

 5) Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема 

програми за осъществяването им. 

Чл. 77. (1)  Педагогическият съвет включва в състава си учителите. 

(2)  В състава на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват, 

Общественият съвет, председателят на Училищното настоятелство и медицинският 

специалист, които обслужват детската градина. 

Чл. 78.(1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. 

Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от 

числения състав. 

(2)  Решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при 

присъствието на не по-малко от 2/3 от числения състав. 

(3)  Решенията на Педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с 

квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на 

Регионалното управление по образованието. 

(4)  За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол. 

(5) Всеки член на Педагогическия съвет е задължен да присъства на неговите заседания, 

да участва в обсъждането на въпросите, своевременно и точно да изпълнява приетите 

решения. Отсъствията от заседание се оправдават по реда, установен от работодателя. 

(6) Всеки член на Педагогическия съвет е задължен да не допуска в работата си пряка и 

непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия. 
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     РАЗДЕЛ  ТРЕТИ 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Чл.79. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности 

към всяка детска градина се създава обществен съвет. 

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за 

граждански контрол на управлението и. 

Чл.80. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове. Включва един 

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

деца . 

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

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

родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. 

(3) Представителят на финансиращия орган / Община Варна/ се определя от Кмета на 

Община Варна, 

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

(5) Членовете на Обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години. 

Чл. 81. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

(2) С право на съвещателен глас в работата на Обществения съвет на  детските градини 

участва и представител на настоятелството. 

(3) В заседанията на Обществения съвет могат да бъдат канени и служители на ДГ, на РУО, 

експерти, на синдикатите и др. 

Чл.82. (1) Директорът на детската градина  има право да присъства на заседанията на 

Обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

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

сведения и документи, необходими за дейността му. 

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

съвет за свикването му. 

Чл.83. (1) Общественият съвет в детската градина : 

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

директора за изпълнението й; 

2. Участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 

263, ал. 1, т. 8 и 9  

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес 

възоснова на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване за 

училищата, инспектирането на детската градина ; 

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

разходи, както и за отчета за изпълнението му за институциите на делегиран бюджет  

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията 

по бюджета детската градина; 

6. Съгласува годишния план на детската градина; 

7. Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и 

пореда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите,директорите и другите педагогически специалисти; 

8. Съгласува избора от учителите в детската градина на учебните комплекти; 
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9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 

10. Участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 

(2) При неодобрение от Обществения съвет на актовете по ал.1, т.1 и т.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. 

Чл.84. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет се 

уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 

 

 

РАЗДЕЛ  ЧЕТВЪРТИ 

НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Чл.85. (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността 

на образователната институция. 

(2) Към детска градина може да се създава само едно настоятелство. 

 (3) Към ДГ № 10 „Карамфилче“ е създадено Сдружение с нестопанска цел „Карамфилче“, 

което изпълнява функциите на настоятелство 

(4) Сдружение с нестопанска цел „Карамфилче“ е създадено като юридическо лице с 

нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност и организирадейността 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.86. (1) Сдружение с нестопанска цел „Карамфилче“ е учредено по инициатива на 

директора на детската  градина, на родители и учители. 

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата 

замасово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители 

наюридически лица. 

(3) Органи на Сдружение с нестопанска цел „Карамфилче“са Общото събрание и Съветът на 

настоятелите. 

(4) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години. 

(5) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател. 

Чл. 87. За постигане на целите си Сдружение с нестопанска цел „Карамфилче“:  

1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства 

задетската градина, контролиратцелесъобразното им разходване; 

2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на 

детската градина, ремонтни дейности и обогатяване на гардероба на детската градина с 

костюми и реквизит за сценични изяви на децата 

3. съдейства при осигуряване на транспорт при наблюдение, екскурзии и др., зали за 

концерт и сценични изяви на децата и при решаването на други социално-битови проблеми 

на децата от детската градина  

4. съдейства за реализирането на програми по проблемите на децата, за заниманията 

по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата; 

5. организира и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 

6. организират обществеността за подпомагане на детската градина 
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            7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

предучилищното и училищно образование 

 

 

ГЛАВА ПЕТА   ФИНАНСИРАНЕ 

 

       Чл. 88. Съгласно ЗПУО, Детските градини, училища и обслужващите звена, които са с 

местно значение, финансират се от общинския бюджет и ползват имоти, които са публична 

общинска собственост. 

Чл. 89. Детската градина се финансира още и от дарения и предоставяне на целеви 

средства от физически и юридически лица. 

      Чл. 90. Основен вид дейност в детската градина е педагогическата 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 90. (1) При евакуация се използват всички входове и стълбища от всички (педагогически 

и непедагогически персонал) съгласно изработения план за евакуация. 

(2) Всички външни лица са длъжни да спазват вътрешния ред и да не нарушават дейността на 

детската градина. 

(3) В сградата на детската градина не се допускат лица в нетрезво състояние, както и с кучета 

или оръжие. Не се допускат външни лица да влизат в помещенията по време на занимания, 

както и да пушат в района на детската градина. 

Чл. 91. Персоналът на детската градина се инструктира за осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд и удостоверява направения инструктаж с подписите си в 

специални книги. 

Чл. 92. (1) Инвентарът се зачислява на персонала, работещ в детската градина, от ЗАС срещу 

подпис в инвентаризационния опис. 

(2) Заповед за прекратяване на трудов договор се изготвя по указание на директора и след 

представяне на контролен лист, подписан от директора и ЗАС. 

(3) Веднъж годишно от месец септември до месец декември се извършва инвентаризация на 

имуществото от комисия, назначена от директора. 

 

 

Настоящият Правилик за дейността е приет на заседание на Педагогически съвет с 

Протокол № 6 / 11.09.2019г. и е валиден за учебната до 14.09.2020г. 

 Правилникът подлежи на допълнение и изменение при промяна  на нормативните актове 

или други обективни обстоятелства. 
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