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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Чл.1. Правилникът регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престоя 

на учители, служители, работници, деца, родители, външни граждани и МПС, 

внасянето на обемисти багажи, товари, както и изнасянето на материални средства в и 

от сградата на детското заведение. 

Чл.2.Правилникът е задължителен за всички учители, служители, родители, външни 

лица, посещаващи сградата и района на детската градина. 

Чл.3.Препис от Правилника  или извадка да се поставят на информационните табла на 

входовете на сградата. 

 

ІІ. ПРИЕМ И ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА 

1.Пропускателен режим 

1.1.Приемане и изпращане на децата 

Чл.4.Вратите на детското заведение се отключват сутрин в  06,30часа, от пом. 

възпитателката на смяна.  

Чл.5.Приемът на децата се извършва от 7,00ч. до 8,00 от дежурната учителка, а от 

6,30ч. до 7,00 и от 8,00 до 8,30 часа от дежурната пом.възпитателка. 

Чл.6. Въвеждат се дежурства по график при учителите. Работното време на дежурния 

учител е от 7,00ч. до 13ч.  , като учителят първа смяна от 7,30 до 8,00ч се грижи за 

здравето и безопасността  на децата от двете групи, като им   осигурява творчески и 

дейности по интереси за всяко дете  на   първи етаж от сектора: 

     -Сектор „А“- първи етаж гр. „Детелина“ 

     - Сектор „В“ първи етаж гр.“Смехорани“ 

 

Чл.7. Дежурната пом.възпитателка приема детето и багажа, необходим за престоя му от 

родителя и след проверка го предава на дежурната учителка в съответната група,като 

лично отвежда всяко дете до занималнята.  

Чл.8. След 8,15часа се приемат деца,чиито родители  предварително са уведомили 

учителките на групите 

 Чл.9. Във времето от 8,15ч. до 12,00часа за входовете и за външни посетители 

отговаря работника по поддържане на МБ.  

Чл.10.Изпращането на децата става от 16,00часа до 18,00часа, като дежурната пом. 

възпитателка  придружава всяко дете от групата до входа и го предава на родителите. 

1.2.Престой на децата 

Чл.11.През деня, при извеждане на децата на двора за игри на открито, децата и 

учителката на смяна излизат през входните врати за детските площадки на 

сградата.При необходимост  учители придружават децата при влизане в сградата и 

отговарят за тяхната безопасност.      



Чл.12.При необходимост на външни лица за достъп до сградата, учителите уведомяват  

дежурната пом.възпитателка. 

Чл.13.Забранява се на помощния персонал да оставя отключени и отворени вратите на 

входовете през деня при почистване на дворните площадки и при изхвърляне на 

отпадъците. 

Чл.14.В 18,00часа персонала на ДГ напуска сградата и входните врати се заключват от 

дежурните пом.възпитатели. 

Чл.15.От 18,00часа до 22,00часа  работникът за поддържане на МБ.  отговаря за 

входовете на ДГ“Мир“. 

 

ІІІ.РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И МПС 

Чл.16.Въвежда се Тетрадка за посетители,във вх.А,вх.Б и вх.В,която се води от 

отговорните за пропуска длъжностни лица.В тетрадката се записват трите имена  на 

посетителя,причината за посещението,  час на влизане и час на излизане  и подпис на 

длъжностното лице. 

Чл.17. Родителите на децата не се допускат в сградата на детското заведение, освен за 

плащане на такси, родителски срещи, дейности от Годишния план на ДГ „Мир“ , среща 

с директора и консултации с учителките на групата. 

/1/Заплащане на месечни такси за ползване на детска градина се извършва в кабинета 

на ЗАС  от 03 число на месеца до  15 число от същия месец от 7,30 ч. до 8,15 ч. 

/2/Участието на родители в родителски срещи и празници се документира с обява за 

деня,часа и мястото на срещата на информационно табло на входа. 

/3/Срещите на родители на децата,посещаващи детското заведение с директора се 

осъществяват след предварително уведомяване от дежурния персонал 

Чл.18. През входната врата на кухненския блок влизат само работниците в кухнята, 

след което вратата се заключва до приключване на смяната им. 

Чл.19.Външни лица се пропускат само, след легитимация и вписване в тетрадката за 

посетители. 

Чл.20.Страничните врати към складовите помещения на детското заведение се 

отключват само и единствено от длъжностното лице за зареждане на складовете с 

хранителни и нехранителни стоки. 

Чл.21.Гражданите, посещаващи директора по различни поводи, се пропускат след 

записване на данните в Тетрадката за посетители и след разрешение от директора. 

Чл.22.След посещението, лицата следва незабавно да напуснат сградата,отново 

придружени от отговорното за пропуска длъжностно лице  на ДГ. 

Чл.23.Не се разрешава влизането в сградата и района на детското заведение на лица, 

които са: 

1.Въоръжени и не представляват закона на Р България. 

2.С неадекватно поведение-във видимо нетрезво състояние , дрогирани и с явни 

психични отклонения. 

3.Внасят оръжие и взривни вещества 

4.Внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха 

застрашили живота и здравето на околните. 

5.Разпространяват, продават и рекламират артикули с религиозно и порнографско 

съдържание. 

6.Проявяват педофилски и вандалски характер. 

7.Водят със себе си кучета и други животни. 

8.Носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и други подобни. 

Чл.24.При ремонтни дейности се пропускат лица по списък, утвърден от директора. 



Чл.25.За участие в родителски срещи и празници се допускат родители, настойници и 

близки, които се посрещат от дежурния пом.възпитател  и се придружават до мястото 

на събитието. 

Чл.26.Не се оставя багаж, кореспонденция, апаратура и други от външни лица за 

съхранение при служители в детската градина. 

Чл.27.Престоят на МПС в двора на детското заведение е разрешен само за: 

1.Във връзка със зареждане на склада с хранителни и нехранителни продукти. 

2.МПС, осигуряващи ремонтни дейности, и за други спешни нужди. 

3.За служебните автомобили на МВР,РСПАБ, Бърза помощ и общината се осигурява 

свободен достъп по всяко време на денонощието. 

Чл.28.Забранява се влизането и престоя на лични автомобили на персонала и 

родителите в двора на детската градина. 

 

ІV. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА, 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА 

Чл.29. Внасянето в сградата и района на ДГ„Мир“ и изнасянето на багажи, товари, 

техника, технически средства и имущества за служебни нужди и ползване става след 

получено разрешение от директора на детското заведение и в присъствие на 

оторизираното длъжностно лице. 

Чл.30. При констатиране на нарушения при внасяне и изнасяне на багажи, товари, 

техника, технически средства и имущества за служебни нужди и ползване се докладва 

на директора, а при необходимост и на РПУ на МВР. 

Чл.31. Настоящият правилник е неразделна част от ПВТР на ДГ „Мир“ и е допълнение 

към раздел VІІ Режим на поведение в ДГ  и раздел ІІІ Организация на работното време, 

отпуските и почивките/промяна на работното време на учителите/. 

 

 

  

 


