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ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА 

В ДГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”  

И ФИЛИАЛ ДГ „СЛЪНЧЕВ ДОМ”,  

гр. В. Търново 

 
 Правилникът за Дейността на детската градина е неразделна част от  ВТР  и се издава на основание 
Наредба № 5 от 3 юни за предучилищно образование, обн. ДВ. бр. 46 от 17 юни 2016г. и Закон за предучилищно 
и училищно образование в сила от 01.08.2016г. издадена от министерство на образованието и науката. 
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Правилникът за организация на цялостната дейност на ДГ ”Св. св. Кирил и Методий” и 
филиал ДГ „Слънчев дом” е регламентиран на основание: 
 
Кодекса на труда; 
Закон за училищно и предучилищно образование; 
Наредба № 5/3.06.2016г. за предучилищно образование; 
Програмна система на детската градина, на осн. чл. 70, ал. 1 и 2 от Закона на предучилищно и 
училищно образование; 
Семеен кодекс; 
Закон за закрила на детето /ЗЗД/; 
Закон за защита от дискриминация  /ЗЗДК/; 
Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; 
Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/; 
Закон за Социално подпомагане /ЗСП/; 
Закона за семейни помощи за деца за задължителна училищна подготовка в чл. 7, ал. 1, т. 2 / 
ПМС № 167 от 15.08.2013г. 
Закона за безопасни и здравословни условия на труд на МТСГ – 22.12.1998г.; 
Инструкцията за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 
системата на народната просвета от 5 юли 1996г. на МОН; 
Указанието за прилагане на Инструкция за изискванията за безопасни и здравословни 
условия на възпитание, обучение и труд в системата на Народната просвета; 
Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда 
и пожарната безопасност на МТСГ – 14.05.1996г.; 
Наредба № 6 за общите изисквания за осигуряване на безопасност на трудовата дейност на 
МТСГ – 15.08.1996г.; 
Наредба № 26 / 18.11.2008г. за организацията и дейността на детските ясли и детските кухни 
и здравните изисквания към тях – Министерство на здравеопазването; 
Наредба № 15 / 2005г. за имунизациите на РБългария; 
Наредба № 15 / 2006г. за здравните изисквания към лицата работещи в детски заведения – 
Министерство на здравеопазването; 
Закон ЗНП чл. 20, ал. 1 в сила от 01.09.2012г. се въвежда задължителна предучилищна 
подготовка на децата две години преди постъпването им в І клас, но не по-рано от годината, в 
която детето навършва 5-годишна възраст. 
Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование 
Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти 
Наредба за приобщаващото образование 
Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите 
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ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 1. (1) С този правилник за дейността на ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ 
„Слънчев дом” се определя държавният образователен стандарт за предучилищното 
образование, както и: 

1. организацията на дейностите в предучилищното образование; 
2. изискванията към прилагането на програмна система; 
3. механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното 

образование. 
(2) Държавният образователен стандарт е съвкупност от изисквания за резултатите от 

обучението и определя: 
1. образователните направления, по които се осъществява предучилищно образование; 
2. целите и съдържанието на отделните образователни направления; 
3. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направление в 

отделните възрастови групи. 
Чл. 2. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а 
задължителното предучилищно образование - и от училищата, които могат да осигурят 
условия за това, при условията и по реда на този стандарт и на държавния образователен 
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 
градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат съответно от училищата, които 
осъществяват задължително предучилищно образование, както и от специалните училища, 
които осъществяват предучилищното образование за деца със сензорни увреждания. 
Чл. 3. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, 
съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и 
възможности за опазване на физическото и психическото му здраве. 
Чл. 4. С този правилник се уреждат: 

● организацията и ръководството на ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев 
дом”- В. Търново; 

● условията на приемане на децата;  
● правата и задълженията на персонала и родителите;  
● организацията на образователната работа и медицинското обслужване.  
Правилникът е изготвен в съответствие със Закона за предучилищно и училищно 

образование 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. 5 ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев дом”са общински, ползват  имот, който 
е публична общинска собственост.  
Чл. 6. Детските градини са открити за деца от 3 до 7-годишна възраст до постъпването им в 
първи клас. Принципът на сформиране на групите е възрастов. 
Чл. 7.  Броят на децата по групите се определя с Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 7 от 2000г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и детските 
градини и обслужващите звена, актуализирана на 18.12.2008г. на МОМН и заповед на Кмета 
на Общината. 
Чл. 8.  Двете детски градини се ръководят от Директор и педагогически съвет. 
 Чл. 9. В детските  заведения  работи персонал с численост, утвърдена от първостепенния 
разпоредител с бюджетни средства и разпределени от Директора по длъжности и работни 
места. 
Чл. 10. Децата, навършили 7 години, които по здравословни причини не могат да постъпят в 
първи клас, представят документи от диагностична комисия към РУО на МОН гр. Велико 
Търново и продължават да посещават детското заведение още една учебна година. 
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Чл. 11. 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. 12. Режимът на работа в ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев дом”е 
целодневен и се отглеждат и възпитават деца в 6 възрастови групи.  
Чл. 13. ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев дом” осигурява възпитание и 
подготовка според Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и 
подготовка и осигурява готовността на децата за училище. 
Чл. 14. ДГ ”Св. св. Кирил и Методий” филиал ДГ „Слънчев дом” осигурява условия за 
задоволяване потребностите на децата и техните родители над Държавните образователни 
изисквания чрез организирани допълнителни дейности. 
Чл. 15. ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев дом” осигурява условия за 
интегрирано образование и обучение на деца със специални образователни потребности. 
Чл. 16. ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев дом” носи отговорност за: 

1.  изпълнението на ДОИ 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. 17. Съгласно чл. 25, ал.1 от ППЗНП детската градина има право на: 

1. Наименование, символи /знаме, химн, лого/, седалище и официален адрес, който 
съответства на адреса на детското заведение  
– за ДГ „Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново, ул. „Д. Найденов” № 24 
- за филиал ДГ „Слънчев дом” гр. В. Търново, ул. ”Слънце” № 6. 

2. Собствен кръгъл печат- общ за двете ДГ. 
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 Обществения съвет,  

настоятелството и родителите на децата. 
 
 
ГЛАВА ВТОРА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 
РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 18. ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев дом” е подготвителна институция 
в системата на Народната просвета, в която се обучават, възпитават и социализират деца от 3-
годишна възраст до постъпването им в първи клас. 
Чл. 19. (1) ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев дом” е общинска 
предучилищна детска градина и има: 

Седалище – гр. Велико Търново, ул.”Димитър Найденов” № 24 и ул. „Слънце” № 6; 
Собствен кръгъл печат; 
Единен идентификационен код. 
(2) Сградата, дворът и имуществото на детската градина са публична общинска 

собственост. 
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Чл. 20. ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев дом” е  общинска детска градина 
с 5 възрастови групи, в която работят 15 учители, 1 психолог и 14 служители – обслужващ 
персонал. Финансира се от Община Велико Търново и държавния бюджет. 
Чл. 21. Режимът на работа в детската градина е двусменен с работно време от 6.00ч. до 19.00ч. 
за персонал и от 7.00 до 19.00 ч. за родители и деца. 
Чл. 22. През летния период, зимната и пролетната ваканция и при намаляване броя на децата 
под определения от общината минимум, детската градина работи със сборни групи по 
изготвен от Директора график. 
 
РАЗДЕЛ II 
ФУНКЦИИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
Чл. 23. Формирането на подрастващите е един процес, който неотменно поставя проблема за 
приемствеността. Всяко звено на образователната система има свои задачи и свои акценти при 
възпитанието, но същевременно то е съподчинено в системата за реализиране на 
стратегическата цел – всестранно развитата личност. 
Затова решаването на проблема за приемствеността изисква системен подход, който разглежда 
цялостното формиране на човешката личност като единен, перманентен процес, по отношение 
на всички сфери на личността. 
Този процес във възрастов и образователен план предполага приемственост в съдържанието, 
методите, формите, дейностите, координиране на факторите - “детска градина–семейство – 
общественост .” 
Педагогическото взаимодействие  учител-дете е основа на редица сложни и многопосочни 
връзки. Идеите за развитието на детето в процеса на възпитателното взаимодействие и 
функционалното осъществяване на професионалния труд на детския учител извеждат към 
една основна цел: 
“Развитие на детето, талантите, умствените и физическите  му способности, чрез насочване на 
индивидуалната динамика и търсене на единство и хармония във физическото, умственото, 
духовното, нравственото и социалното развитие.” 
Диференцирането на основната цел очертава главните цели, които конкретизират вътрешните 
взаимодействия между общуване и дейност, поведение и отношение, когнитивни и 
мотивационни структури на детето: 
1. Усвояване на умения за общуване. 
2.Овладяване на основните видове дейности / игрова, художествена, учебна и др. / и техните 
конкретни модификации. 
3.Стимулиране на волево, мотивирано поведение, произтичащо от отношението на детето към 
обекти и явления на околната среда. 
4. Насочване отношението на детето за : 
- осмисляне и овладяване на родния език и националните ценности; 
- осмисляне и осъзнаване на обекти от социалната действителност; 
- осъзнаване, самопознание и самооценка на собственото “Aз.” 
5. Развиване на потребности и мотиви за отношение и поведение : 
- персонализиране на мотивите, установяване и стимулиране на социалните, познавателните и 
духовните потребности на детето; 
- стимулиране на мотивите за различните видове дейности; 
- стимулиране на мотивите за проява на самостоятелност и инициативност; 
- стимулиране на мотивите за културно и здравно поведение. 
6. Развитие на когнитивните структури : 
- усвояване на интегративни знания; 
- усвояване на умствени действия; 
- развиване на общи / умствени / способности; 
- формиране на понятия. 
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ГЛАВА ТРЕТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Чл. 24. Предучилищното образование в ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев 
дом” 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. 25. (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: 

1. Български език и литература  
2. Математика  
3. Околен свят  
4. Изобразително изкуство  
5. Музика  
6. Конструиране и технологии  
7. Физическа култура  

Чл. 26. (1) Процесът на предучилищното образование в ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, 
филиал ДГ „Слънчев дом”  е подчинен на прилагането на програмна система като част от 
стратегията за развитието на детската градина, съответно на училището, 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; 
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; 
4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование 

Чл. 27. (1) Тематичното разпределение по чл. 29, ал. 4, т. 3 осигурява ритмичното и 
балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления по чл. 28, ал. 2 
и включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от 
обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата. 

(2) Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на децата и 
спецификата на образователната среда. 

Чл. 31. (1) ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев дом”  може да прилага 
иновативни и авторски програмни системи. 

(2) Чрез иновативните и авторските програмни системи в педагогически ситуации се 
придобиват и допълнителни компетентности, включително и извън образователните 
направления по чл. 28, ал. 2. 

(3) Допълнителните компетентности по ал. 2 се определят в програмната система по 
образователни направления и възрастови групи. 
Чл. 28. За постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2, както и за постигането на 
допълнителни компетентности не се допуска задаването на домашна работа и работа с 
познавателните книжки вкъщи. 
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РАЗДЕЛ I 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. ГРУПИ.  
Чл. 29. (1) Децата може да постъпят в ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев 
дом” не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишна 
възраст. 

(2)  По преценка на Директора, с писмено заявление от родител и при наличие на 
свободни места в детската градини може да постъпят и деца, навършили 2,6м към началото на 
учебната година на постъпването. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява 
при условията и по реда на тази наредба, като се вземат предвид възрастовите характеристики 
на детето. 

(3) Предучилищното образование в ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ 
„Слънчев дом” 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 от Наредба № 5 от 03.06./2016г. 
Чл. 30. (1) Предучилищното образование в ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ 
„Слънчев дом” осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до 
постъпването им в I клас. 

(2) Отговорните институции си сътрудничат с цел гарантиране обхвата на децата в 
задължителното предучилищно образование. 
Чл. 31. Постъпването на децата за предучилищно образование се осъществява целогодишно 
при спазване на условията по чл. 4. 
Чл. 32. (1) Записването, отписването и преместването в общинските детски градини за всеки 
вид организация по чл. 14 се извършват съгласно наредба на общинския съвет. 

 (2) Записването, отписването и преместването на деца за задължително 
предучилищно образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда 
на ал. 1. 
Чл. 33. (1) Предучилищното образование в ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ 
„Слънчев дом” се организира във възрастови групи, както следва: 
За ДГ „Св. св. Кирил и Методий”: първа и втора групи смесени и трета и четвърта групи 
смесени. 
За ДГ „Слънчев дом”: 

1. първа възрастова група - 3 - 4-годишни, а в случаите на чл. 18, ал. 2 от настоящия 
правилник - 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. 34. (1) Децата от възрастовите групи по  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 на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят 
на децата в тях се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и 
училищното образование. 
Чл. 35. (1) 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. 

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е 
допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от 
родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина. 
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(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е 
допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната 
година със заповед на министъра на образованието и науката. 
 
РАЗДЕЛ II 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО И НЕУЧЕБНОТО ВРЕМЕ 
Чл. 36. (1) Предучилищното образование в ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ 
„Слънчев дом” 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. 
(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. 37. (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. 38. Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в периода от 
1 юни до 14 септември. 
Чл. 39. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, 
почасова или самостоятелна организация. 

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в 
съответствие с чл. 9, ал. 1. 

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна 
или полудневна организация, а самостоятелната - за отделно дете извън групите по чл. 9, ал. 1. 
Чл. 40. (1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 
отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година. 

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час за изпращане на децата за деня 
се определят с Правилника за дейността на детската градина. 

(3) В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, 
а в неучебното време - само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се 
осигуряват и: 

1. условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън; 
2. условия и време за хранене - сутрешна закуска, обяд и две задължителни 

подкрепителни закуски - между сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята; 
3. дейности по избор на детето. 
(4) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо 

взаимодействие и организират деня на детето в 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. 
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Чл. 41. (1) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 
отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд 
през учебната година. 

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за 
деня се определят с Правилника за дейността на детската градина. 

(3) В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а 
в неучебното време - само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се 
осигуряват и: 

1. условия и време за игра и почивка; 
2. условия и време за закуска; 
3. дейности по избор на детето. 
(4) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо 

взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование. 
Чл. 42. (1) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 
отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден. 

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за 
деня се определят с Правилника за дейността на детската градина или училището. 

(3) Почасовата организация се осъществява само през учебното време. 
(4) В почасовата организация се организират основна форма, а ако 

продължителността на престоя на детето позволява - и допълнителни форми на педагогическо 
взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по избор на 
детето. 

(5) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или 
за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на 
почасова организация над максималния брой деца, определен в съответствие с разпоредбите 
на чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

(6) Почасовата организация не се отнася до дейностите, които се организират като 
допълнителна услуга по отглеждане на децата по чл. 68 от Закона за предучилищното и 
училищното образование. 
Чл. 43. (1) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и 
отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от 
детската градина или училището в началото и в края на учебното време по чл. 12, ал. 1. 

(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за 
съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното 
управление по образование по чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование. 

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат: 
1. копие от акта за раждане на детето; 
2. копие от лична карта на родителите; 
3. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите 

особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото 
и психическото му здраве и благополучие; 

4. програма за развитие на детето, която задължително съдържа: 
а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности 

и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл. 5 от Закона за 
предучилищното и училищното образование; 

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл. 28, ал. 2 
за съответната възрастова група; 

в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала. 
(4) Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2 и 

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

(5) Експертната комисия отказва да одобри включването в самостоятелна 
организация, когато: 
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1. не представи някой от документите по ал. 3; 
2. не е осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и 

гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и 
психическото му здраве и благополучие; 

3. представената програма не гарантира постигането на някоя от целите по чл. 5 от 
Закона за предучилищното и училищното образование; 

4. избраните методики и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните 
потребности и интересите на детето. 

(6) За установяване на верността на декларираните обстоятелства по ал. 3, т. 2 
експертната комисия може да извършва проверки на място. 

(7) Експертната комисия по ал. 2 може да провежда събеседване с детето и с 
родителите преди вземането на решението по ал. 3. 

(8) Постиженията на детето в съответствие с чл. 28, ал. 2, възпитавано, 
социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна организация, се определят от 
учители в детската градина или училището в началото и в края на учебното време по чл. 12, 
ал. 1. 

(9) За провеждане на дейността по ал. 8 родителите осигуряват присъствието на 
детето в определен от детската градина или училището ден и час. 

(10) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време по 
чл. 12, ал. 1 не постига компетентностите по чл. 28, ал. 2, от следващата учебна година се 
включва в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищно образование 
по избор на родителите. 
Чл. 44. (1) При заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина или 
училището може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически 
дейности, които не са дейност на детската градина или училището. 

(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 
или училището. 
Чл. 45. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в 
случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската 
градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган. 
 
РАЗДЕЛ III 
ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Чл. 46. (1) Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен 
очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са 
учителят и детето. 

(2) При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват 
игровата дейност за постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2. 

(3) Детската градина и училището осигуряват игрова дейност във всички видове 
организация на предучилищното образование през учебното и неучебното време. 
Чл. 47. (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. 48. (1) Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, 
която протича предимно под формата на игра. 

(2) Педагогическите ситуации се организират само в учебното време по чл. 12, ал. 1 и 
осигуряват постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2. 

(3) Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни 
направления се осъществява в седмично разпределение. 
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(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. 49. (1) Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на 
компетентностите по чл. 27, ал. 2 е: 

1. за първа възрастова група - 11; 
2. за втора възрастова група - 13; 
3. за трета възрастова група - 15; 
4. за четвърта възрастова група - 17. 
(2) Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка 

възрастова група не може да надвишава минималния общ брой по ал. 1 с повече от пет 
педагогически ситуации - за целодневна организация, и с повече от две педагогически 
ситуации - за полудневна и почасова организация. 

(3) В детските градини и училищата, които прилагат иновативни и авторски 
програмни системи, максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка 
възрастова група може да включва до две педагогически ситуации седмично над максималния 
общ брой по ал. 2. 
Чл. 50. 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. 51. (1) В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и 
усъвършенстват отделни компетентности от посочените в чл. 28, ал. 2, които допринасят за 
личностното развитие и за разнообразяване на живота на детето. 

(2) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от 
учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. 

(3) Допълнителните форми се организират както в учебното време по чл. 12, ал. 1, 
така и в неучебното време по чл. 13. 

(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. 
Чл. 52. (1) Съгласно чл. 106 ал.1 от ЗПУО формата на обучение в ДГ ”Св. Св. Кирил и 
Методий”, филиал ДГ „Слънчев дом”е целодневна и се организира: 
- за ДГ ”Св. св. Кирил и Методий” в 2 смесени групи 
- за ДГ «Слънчев дом» в 5 групи.  
    (2)  ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”,  филиал ДГ „Слънчев дом”работи на 5 дневна седмица 
целогодишно с изключение на националните и общински празници и ваканционни периоди, 
определени от Кмета на Община Велико Търново. 
     (3) Работното време на ДГ е от 6,30ч. до 19.00ч. за персонал и от 7.00 до 19.00 ч. за 
родители и деца. 
     (4) Учебната година започва на 15.09. и продължава до 31.05. Организираните ситуации се 
планират и реализират в 31 учебни седмици. През летния период детската градина преминава 
на летен дневен режим, като в групите се осъществява непрекъснат възпитателен процес. 

(3) Обучението се провежда по годишно разпределение. 
(4) Формата на обучение включва педагогическо взаимодействие, организирано в ситуации 

по направления, предвидени в държавните образователни стандарти за предучилищно 
възпитание и подготовка. 
     (5) ОВП се организира и осъществява в съответствие с ДОС, Програма за ПГ, Програмни 
системи, одобрени от МОН и избрани от учителите и родителите на всяка група и одобрени от 
педагогически съвет. 
      (6) ОВП се осъществява в дневен режим, който е различен за отделните възрастови групи 
на детското заведение. Дневният режим се разработва от учителките на всяка група. 
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РАЗДЕЛ IV 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Чл. 53. Образователната-възпитателна дейност в детското заведение е дело на педагогическия 
състав. Тя се осъществява от учителите под непосредственото ръководство и контрол на  и 
при творческо изпълнение на програмите и насоки на МОМН. 

Обучението и възпитанието на децата се организира и провежда в съответствие с 
ДОС за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовността на децата за 
училище. 

Учебните програми определят 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. 

В началото на всяка учебна година Педагогическият съвет определя допълнителните 
дейности, които детската градина предлага на родителите – като вид, цена, хорариум и 
изпълнители. 
Чл. 54. 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. 55. Обстановката в детската градина се организира така, че да създава възможност за 
свободни и достъпни зони за дейности (кътове, центрове) за самостоятелност в избора на 
информация, на играчки, на материали за игра и занимания. Оборудването на тези кътове за 
различни дейности, както и обогатяване на материалите в тях е задължение на учителите при 
активната помощ на родителите. 
Чл. 56. Учителите сами преценяват и подбират времетраенето на организираните занимания и 
учебни форми, съдържанието, средствата и подходите, като стимулират познавателната 
активност, самостоятелността на избора и свободата на действията, богатството на 
въображението и умението на детето да се ориентира в динамично променящата се среда, 
използват многообразието на природната среда и естествено закаляващите фактори. При 
определяне броя от учебни ситуации задължително трябва да спазват посочения в програмата, 
по която работят, хорариум. 
Чл. 57. Цялостната дейност се планира в годишен комплексен план, който се приема от 
Педагогическия съвет. 
Чл. 58. Учителският екип избира програмната система, по която ще работи, с решение на 
Педагогическия съвет. 
Чл. 59. Учителите сами планират обучаващите ситуации, съдържанието, средствата и 
подходите, предоставят самостоятелен избор и свобода на действия на децата. Работят за 
развитие на уменията и ориентацията им в динамично променящата се среда съобразно 
образователните изисквания. 
Чл. 60. Учителите изготвят седмичното и годишно разпределение съобразно ДОИ за 
предучилищно възпитание и подготовка.  
 
РАЗДЕЛ V 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Чл. 61. (1) Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на 
съответната група в началото и в края на учебното време по чл. 12, ал. 1 по образователните 
направления. 

(2) Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група се определя 
от учителите в съответствие с методите и формите по чл. 30, ал. 1 и отразява съответствието с 
очакваните резултати по чл. 28, ал. 2. 
Чл. 62. (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. 
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Чл. 63. (1) В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в 
детско портфолио. 

(2) Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на детската 
градина или на училището. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на 
продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции 
портфолиото им се предава. 

(3) В 14-дневен срок преди края на учебното време по чл. 12, ал. 1 учителят на 
съответната подготвителна група установява готовността на детето за училище. 

(4) Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, 
социалното и емоционалното му развитие. 
Чл. 64. (1) Детската градина, съответно училището, 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. 

(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. 
 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Чл. 65. За отглеждането на децата в детското заведение се грижат следните служители, 
изброени по длъжности: 

1. Директор; 
2. Детски учители; 
3. Учител по музика; 

     4. Психолог; 
5. Медицински специалисти; 
6. Завеждащ административно-техническа служба; 
7. Касиер-домакин; 
8. Помощник-възпитатели; 
9. Кухненски персонал; 
10. Огняр; 
11. Общ работник; 

    12. Перач. 
 
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  
Чл. 66. Служителите трябва да изпълняват задълженията си точно и добросъвестно. 
Чл. 67. 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. 
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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 страна на възрастен. 
При ползване на законно определена почивка или друга служебна заетост на учителите 
отговорността за живота и здравето на децата се поема от помощник-възпитателите. 

11. Учителите, психолога, ЗАТС, медицинското лице и не педагогическия персонал са 
длъжни да познават и прилагат  Закона за защита срещу дискриминацията. 

/1/ не могат да нарушават правата на децата, да унижават личното им достойнство, да 
прилагат форми на психическо и физическо насилие върху тях 

/2/ да не допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, 
народност,етническа принадлежност и религия. 

/3/Директорът предприема ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на 
дискриминация от страна на педагогическия или не педагогическия персонал. 

/4/ Който извърши дискриминация по смисъла на закона за защита срещу 
дискриминацията се наказва с глоба, ако не подлежи на по - тежко наказание. 

Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация носят 
отговорност по силата на Закона за дискриминацията. 
           /5/ Във връзка с подписано Споразумение за създаване на координационен   механизъм 
за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск и 
взаимодействие при кризисна интервенция задължение на работещите с деца е: 

Незабавно подаване на първична информация в РУ на МВР и на съответните 
отдели на „Закрила на детето”, подаване на сигнал в случай на идентифициране на дете в риск 
или при възникване на кризисна ситуация на територията на детската градина. 

Да знаят начина на информиране на институциите и съответните телефони на 
територията на гр. Велико Търново. 

12. Да спазват конфиденциалност относно личните данни на деца и родители съгласно 
Закона за защита на личните данни. 
 
РАЗДЕЛ I 
УЧИТЕЛИ 
Чл. 68. (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. 69. Учителят имат права и строго спазват задълженията си, определени в КТ, ЗНП, 
ППЗНП, ПДДЗ, ПВТР, ПОБУВОТ, длъжностната характеристика за длъжността „Учител”, 
„Старши учител”, „Главен учител” и заповедите и инструкциите на Директора, отнасящи се за 
длъжността.  

(1)Учителят има морални отговорности към децата, семействата и колегите си, съгласно 
етичния кодекс на работещите с деца, с който задължително се запознават и приемат при 
изпълнение на служебните си задължения. ЕТ е неразделна част от длъжностната 
характеристика на учителя; 

Учителят  и психолога има право да: 
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(1) Провежда научно-теоретична и практико-експериментална 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. 
(5) Получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си 

квалификация от Директора на детската градина, РИО и от МОМН. 
 (6) Учителите имат право на участие в квалификационни форми, методически изяви и да 

усъвършенстват своите професионални компетентности за кариерно развитие. 
(7) Учителите и психологът имат право на 2 часа за самоподготовка извън детската градина. 
 

Чл. 70. Психолог 
  1. Психологът в детската градина осъществява в своята работа преки и косвени спрямо 
децата дейности и функции:  преки – психодиагностична и интервенционна работа; косвени – 
превантивната, консултативната, организационно-обучаващата работа на учителите, децата, 
родителите. 
 Психологът в детската градина проучва и съдейства за решаването на следните проблеми: 
а/ диагностициране на входното равнище на постъпващите деца в детската градина; 
б/ скриниране на затрудненията, нарушенията и отклоненията в интелектуалната, 
личностната, поведенческата и социална сфера на децата; 
в/ диагностициране на социо-психическите отношения и взаимодействия в детските групи; 
г/ идентифициране и подпомагане на работата с надарените деца; 
д/ спомага за диференциацията и индивидуализацията на възпитателно-образователната 
работа; 
е/ проучване и решаване на проблеми, свързани с психо-педагогическото общуване на 
учители, родители и ръководство; 
ж/ повишаване на психологическата подготовка и култура на децата, учителите, родителите и 
ръководство. 
2. Психологът в детската градина е длъжен: 
а/ да извършва своята работа в съответствие с действащите нормативни уредби; 
б/ да оказва необходимата и възможна помощ и подкрепа на децата, персонала в детската 
градина, родители и ръководство; 
в/ да повишава системно своята професионална квалификация; 
г/ в работата си да използва само утвърдени психологически методи, както и резултатите от 
тяхното прилагане да съхранява на подходящо място; 
д/ да спазва принципите на професионалната етика и да съхранява професионалната тайна; 
е/ да планира, регистрира и отчита своята работа. 
ж/ носи отговорност за опазването и съхранението на повереното му имущество. 
з/ да отчита периодично своята работа пред Педагогическия съвет в детската градина. 
и/ да съхранява резултатите от направените констатации от извършени обследвания. 
3. Психологът в детската градина има право: 
а/ да посещава занятия, учителски съвещания и съвети, с цел получаване на информация за 
отделните деца, групи и учители; 
б/ да се запознава с документацията на групите; 
в/ да провежда индивидуални и групови психологически изследвания в учебно и извънучебно 
време. 
4. Психологът участва в реализирането на плана на Комисията по закрила на деца – 
запознаване с отношенията с отношенията в семействата по групи; консултиране на деца и 
родители във връзка с рисковите фактори застрашаващи здравето в семейната и извън 
семейната среда.  
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5. Поддържане на връзка с отдел „Закрила на детето” и други институции и неправителствени 
организации при възникнала необходимост. Предприемане на незабавно информиране при 
възникнал инцидент или сигнал, относно психическото и физическото здраве на децата. 
 
Чл. 71. Учителят и психолога са длъжни: 

1. Да изпълняват определените му в длъжностната характеристика задължения, Кодекса на 
труда и други нормативни документи. 

2. Да опазват живота и здравето на децата по време на престоя им в детското заведение. 
3. Да повишават системно професионалната си квалификация. 
4. Да общуват и провеждат възпитанието и обучението на децата на книжовен български 

език. 
5. Да изпълняват предписанията и препоръките на органите, които осъществяват 

методическа дейност и контрол в системата на народната просвета. 
6. Да изпълняват нарежданията на . 
7. Да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба 

№ 5/14.05.2002г. за нормите за ЗПР, и нормативите за численост на персонала в системата на 
народната просвета. 

8. Учителят и психолога е длъжен да бъде на работното си място с облекло, подходящо за 
заеманата длъжност. 
Чл. 72. Съгласно чл. 129 от ППЗНП учителят и психологът не може да нарушава правата на 
децата, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо 
насилие върху тях. 
Чл. 73. По време на занимания с децата, както и по време на педагогически съвет и 
съвещания, учителите и психологът имат право да ползват мобилните си телефони на тих 
режим. 
 
 
РАЗДЕЛ II  
ДЕЦА 
Чл. 74. Децата в детската градина се социализират, отглеждат, възпитават и обучават в 
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. 

 
РАЗДЕЛ III 
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 
Чл.75. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование 
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 и на всеки ученик. 
               (3) Общата подкрепа за личностно развитие включва: 
  1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 
  2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО 
  3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език 
  4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 
редовните учебни часове 
  5. консултации по учебни предмети 
  6. кариерно ориентиране на учениците 
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  7. занимания по интереси 
  8. библиотечно-информационно обслужване 
  9. грижа за здравето 
  10.дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 
поведение 
  11.ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 
  12.логопедична работа. 
 (3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в  училището работят 
педагогически съветник и ресурсни учители. 
Чл. 76.(1)Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва работа с дете и ученик по 
конкретен случай  и ресурсно подпомагане, което се предоставя на  деца и ученици със 
специални образователни потребности,в риск,с изявени дарби или с хронични заболявания. 
Чл.77.(1)Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните 
потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището. 
             (2) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за 
определено дете или ученик. 
             (3) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва 
педагогическия съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други специалисти, 
както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
       (4) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при 
необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото 
образование и с центровете за подкрепа за личностно развитие. 
Чл. 78. Екипът за подкрепа за личностно развитие  в училището: 
1.  идентифицира затрудненията на детето или ученика, свързани с развитието, обучението и 
поведението му, както и причините за тяхното възникване; 
2.  извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика; 
3.  изготвя и реализира план за подкрепа; 
4.  извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай; 
5.  изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за 
приобщаващото образование. 
Чл. 79. (1)  В подготвителната група и в паралелка в училището може да се обучават до  три 
деца и ученици със специални образователни потребности. 
(2) Обучението на деца и ученици със специални образователни потребности задължително се 
подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на детето и ученика. 
Чл. 80. (1) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 
индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които  са: 
“постига изискванията”, “справя се” и “среща затруднения”. 
           (2) Когато се установи, че учениците са постигнали изискванията на учебната програма 
по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по 
този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява. 
  
РАЗДЕЛ IV 
РОДИТЕЛИ 
Чл. 81. (1) Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и 
обучение на децата в ДГ ”Св. св. кирил и Методий”, филиал „Слънчев дом” се осъществява 
при взаимодействие и сътрудничество с родителите. 

(2) Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с 
децата, учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
Чл. 82. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите по чл. 5 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително 
отношение към детската градина и училището и мотивация за учене. 
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Чл. 83. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, се 
осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската 
градина или училището, чрез: 

1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 
2. родителски срещи; 
3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование; 
4. други форми за комуникация. 

Чл. 84. Формите на сътрудничество по чл. 39, т. 3 се определят съвместно от директорите, 
учителите, другите педагогически специалисти и родителите. 
Чл.  85. Родителите и настойниците на децата, които посещават ДГ, имат право: 

Да получават системно информация от учителите за състоянието, развитието и 
постиженията на децата им по предучилищна подготовка; 

Да бъдат уведомявани своевременно за всички изисквания към тях от страна на 
Директора, учителите, РЗИ и др. органи; 

Да отнасят въпроси, да изказват мнения и да правят предложения относно процеса на 
възпитание и обучение на децата; 

Да се консултират с Директора и учителите, и да получават компетентна педагогическа 
помощ относно отглеждането, възпитанието и обучението на децата; 

Да получават от Директора и учителите пълно съдействие, ако благополучието на детето 
им е в риск; 

Да получават от Директора и учителите помощ и съдействие при разрешаване на 
възникнали конфликти в семейството или ДГ; 

На поверителност на информацията, която представят на ДГ, освен ако тя се отнася до 
неглижиране на детето или детето е в риск от психическо или физическо насилие. 
Да оказват материална подкрепа на ДГ; 
Да се грижат и опазват имуществото на ДГ. 

 
ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 
Чл.  86. Родителите и настойниците на децата са длъжни: 

Да предават и вземат децата си лично на и от учителите или това да става чрез 
упълномощени от тях лица. Децата се водят сутрин от 7,00ч. до 9.00ч. и се вземат до 19,00ч. 
По изключение родителите могат да водят децата си в удобно за тях време, за което 
предварително се договарят с учителите и Директора на ДГ; 

Да заплащат таксите за посещенията на децата си от 1-во до 10-то число всеки месец; 
Да спазват всички изисквания в Правилника на детското заведение, Правилника за 

дейността на детската градина, отнасящ се до тях и децата им; 
Да следят редовно съобщенията на информационните табла; 

Да посещават родителските срещи, квалификационните мероприятия и празненствата по 
групи и на детското заведение; 

Да водят децата си в добро здравословно състояние, което не застрашава здравето на 
останалите деца и работещия персонал; 

Незабавно да уведомяват ДГ за настъпили промени в адреса, телефоните за връзка, 
местоработата и семейното положение, съгласно чл. 181 от КТ. 

При възникнал проблем, свързан с възпитанието и обучението на децата, да ги отнасят 
към Директора на ДГ и да оказват съдействие при разрешаването им; 

Да съдействат за опазване авторитета на ДГ, да оказват морална помощ на детското 
заведение, да поддържат взаимоотношения на уважение и сътрудничество с персонала на ДГ, 
с цел взаимно опазване авторитета на семейството и детското заведение. 
Чл. 87. Родителите и настойниците нямат право да водят децата си в ДГ в състояние, 
създаващо рискове за здравето на останалите деца и работещите в детското заведение, както и 
да оставят на разположение на децата лекарства. В случай, че се налага прием на лекарства, те 
се предават лично от родителя на медицинската сестра с назначение от лекар и заключение, че 
с назначаването на терапия детето може да посещава ДГ. 
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Чл. 88. При възобновяване на посещенията на децата след отсъствия родителите представят 
на медицинската сестра всички необходими документи за момента, съгласно Наредба № 3 на 
МЗ. 
Чл. 89. Независимо от документите по чл. 57 родителите задължително представят бележка от 
преглед при лекар дори детето да няма отсъствия в случай, че то е изпратено от детското 
заведение с температура, повръщане, обрив или стомашно-чревни заболявания. 
Чл. 90. Медицинските документи са валидни тогава, когато съдържат всички необходими 
реквизити, поставени от лекаря, извършили прегледа. 
 
РАЗДЕЛ V 
ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ 
Чл. 91. Помощник-Възпитателят работи съгласно длъжностната си характеристика: 

Спазва установената трудова дисциплина и изпълнява работата, за която се е уговорил 
в подписания трудов договор. 

Отговаря за осигуряването на необходимите здравно-хигиенни условия в групата, в 
която работи. 

Сутрин до пристигането на учителя посреща децата и носи лична отговорност за 
живота и здравето им. 

При необходимост вечер, след приключване на работното време, изпраща закъснелите 
деца заедно с учителя. 

По време на установената почивка на учителите поема грижата за децата и носи 
отговорност за тях. 

Явява се навреме на работа и е на работното си място до края на работното време. 
Явява се на работа в състояние, което му позволява изпълнение на поставените задачи. 
Не употребява алкохол и други упойващи вещества през работното време и 

непосредствено преди явяване на работа. 
 Използва цялото работно време за изпълнение на възложените задачи. 

Спазва техническите и технологически правила, Правилника за осигуряване на 
безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд, Правилника за дейността 
на детската градина и всички други законови разпореждания и инструкции на работодателя. 

Пази грижливо материално-техническата и дидактична база, както и пести 
разходването на ел. енергия, вода, отопление и др. материали. 

Пази авторитета на детската градина и нейния престиж, не злоупотребява с доверието 
на работодателя. 

Съгласува работата си и подпомага и съдейства при разрешаване проблемите в 
съответната група и детската градина. 

При отсъствие на титуляр го замества, когато бюджетът на градината налага това. 
Изпълнява вътрешен график за дежурствата при издаване на децата от 16,00 ч. до 18,00 

ч. 
 Осигурява почивката на І смяна учители за времето от 10.40 ч. до 11,00 часа. 
 Поддържа района от дворното пространство, за който отговаря. 
(2) Други функции и изисквания съобразно заеманата длъжност и изпълняваната    работа: 

Сервира храната в естетичен вид (всяко ястие в отделен съд) и осигурява вилица, 
лъжица и нож съобразно възрастта. 

Сменя покривките при замърсяване и ги изпира във време, когато е приключил 
работата си в групата. 

 При излизане на децата извън детската градина придружава групата с учителя. 
Съпровожда децата до тоалетната, когато те са на двора и ги предава лично на учителя. 
Сменя спалното бельо 1 път на 2 седмици и при всяко замърсяване. Всяка седмица 

изтупва одеялата и всеки месец матраците. При замърсяване почиства плафониерите. 
По време на оперативки с учителите поема отговорността за живота и здравето на 

децата. 
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 Повишава своята професионална квалификация и качеството на работа. 
При инфекциозно заболяване сменя спалното бельо според изискванията на 

санитарните органи, извършва усилена дезинфекция. 
Спазва задължителното работно облекло – престилка, кърпа за главата, предна 

престилка. 
 Следи за използването от децата на салфетки, тоалетна хартия, носни кърпи. 
 Връща своевременно съдовете в кухнята. 
 Не оставя на достъпни за децата места дезинфекционни и перилни препарати. 
 Всекидневно почиства двора, напръсква пясъчниците, полива цветните алеи. 

Всеки петък от седмицата изтупва килимите и пътеките в занималните, куклените 
кътове, малките стаи и прави основно почистване и дезинфекция на помещенията. 
Перилният блок се поддържа от всички чистачи, както и коридора – топла връзка, коридор зад 
пералнята 
 
 
ГЛАВА ПЕТА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
Чл. 92. (1) Съгласно чл. 147, ал. 1 от ППЗНП 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) сключва и прекратява трудови договори по реда на Кодекса на труда; 
 6) обявява свободните работни места в Бюрото по труда и в Регионалния инспекторат 

по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им; 
 7) награждава и наказва учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, 

Закона за народната просвета и с този Правилник; 
 8) организира приемането на деца, както и обучението и възпитанието им в 

съответствие с държавните образователни изисквания; 
 9) подписва и подпечатва документите за преместване на децата, издава удостоверения 

за завършена подготвителна група и съхранява печата на детската градина; 
 10) контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

документация и съхранява учебната документация; 
 11) осигурява условия за здравно-профилактичната дейност в детската градина; 
 12) разпределя децата по групи, съгласно нормативните документи; 
 13) изготвя длъжностно разписание и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите и работните заплати;  
           14) Контролната дейност на Директора се осъществява чрез цялостни, тематични и 
текущи проверки на всички дейности на ДГ; 
           15) Разпорежданията на Директора чрез издаване на заповедите му са задължителни за 
целия персонал на ДГ; 

      16) Директорът на детската градина е председател на Педагогическия съвет и осигурява 
изпълнение на решенията му. 

      17) Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в 
детската градина; 

     18) Съгласно чл. 148, ал. 5 от ППЗНП при отсъствие на Директора за срок, по-малък от 
30 календарни дни той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на 
училището. 

19/Спазва промените в Закона за семейни помощи за деца чл.7, ал.1, т.2 /ПМС 167/2013 
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РАЗДЕЛ I 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 
Чл. 93. Съгласно чл. 150, ал. 1 от ППЗНП 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 на 4 години; 
 2)  годишния план за дейността на детската градина; програмна система, като част от 

цялата нормативна система на детската градина; годишни тематични разпределения на 
отделните възрастови групи; приема плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи; 

 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; 
           6) обсъжда резултатите от открита практика по групите; 
           7) обсъжда проблеми, относно квалификация на учителите; 
           8) приема показатели към посочените от МОМН критерии за диференцирано заплащане 
труда на учителите; 
           9) обсъжда организацията и изпълнението на дейностите по проекти; 
           10) отчита изпълнението на взетите решения от предходните заседания; 
           11) решава други педагогически въпроси по предложение на Директора. 
Чл. 94. (1) Съгласно чл. 151, ал. 1 от ППЗНП Педагогическият съвет включва в състава си 
учителите. 

(2) Съгласно чл. 151, ал. 2 от ППЗНП в състава на Педагогическия съвет с право на 
съвещателен глас могат да участват председателят на Училищното настоятелство и 
медицинските специалисти, които обслужват детската градина. 
Чл. 95. (1) Съгласно чл. 152, ал. 1 от ППЗНП 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) Съгласно чл. 152, ал. 2 от ППЗНП решенията на Педагогическия съвет се приемат с 
обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения състав. 

(3) Съгласно чл. 152, ал. 3 от ППЗНП решенията на Педагогическия съвет могат да се 
отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или 
от началника на регионалния инспекторат по образованието. 

(4) Съгласно чл. 152, ал. 4 от ППЗНП 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. 
 
 
ГЛАВА ШЕСТА 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
Чл. 96. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и 
обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 
изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 
 (2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от: 
- специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации;  
- обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на 
образованието и науката и са вписани в информационен регистър. 
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 (3) Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на 
педагогическия специалист с цел:  
- актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни 
компетентности, което осигурява съответствие с професионалния профил на изпълняваната 
длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и 
препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и 
училищната политика;  
- реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на 
образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране; 
- удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие 
с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране 
на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие; 
- създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на 
творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;  
- повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на 
педагогическия специалист.  
Чл. 97. (1) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, 
регионално, общинско и училищно ниво.  
(2) Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът на дейностите, 
свързани с повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти, на национално 
ниво се осъществяват от Министерството на образованието и науката. Дейности по планиране, 
организиране и координиране на повишаването на квалификацията може да се осъществяват и 
от специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и 
училищното образование.  
(3) Дейностите за повишаване на квалификацията на регионално ниво се планират и 
организират от регионалните управления по образованието, които разработват годишни 
планове за квалификация на педагогическите специалисти като част от годишния план в 
съответствие с националната и регионалната политика, координират и контролират 
изпълнението им. 
 (4) Дейностите за повишаване на квалификацията на общинско ниво се планират и 
организират от общинската администрация в съответствие с общинската образователна 
политика, като се координира и контролира изпълнението, и са насочени към развитие на 
ключови компетентности на педагогическите специалисти.  
(5) На институционално ниво квалификация се осъществява от институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование по план за квалификационната дейност като част 
от годишния план за дейността на институцията и в съответствие с политики и приоритети, 
определени в стратегията за развитието й, с установените потребности за повишаване на 
квалификацията на педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на 
атестиране, при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите за 
участие в международни и национални програми и проекти. Директорът на институцията след 
обсъждане в педагогическия съвет утвърждава правила за организирането и провеждането на 
вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на участието на педагогическите 
специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията. 
Чл. 98. (1) Квалификацията на педагогическите специалисти в зависимост от потребностите, 
целите и съдържанието на обученията е:  
1. въвеждаща - насочена към усвояване на знания и формиране на умения, въвеждащи в 
професията, ориентирана към адаптиране в образователна среда и за методическо и 
организационно подпомагане; въвеждаща квалификация е задължителна подкрепа за 
педагогически специалисти:  
а) постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното 
образование;  
б) назначени за първи път на нова длъжност, включително и на длъжност по управление на 
институцията;  
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в) заемащи длъжност, която е нова за системата на предучилищното и училищното 
образование;  
г) заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от 
две учебни години;  
д) при промяна на учебните планове и учебните програми в училищата и на програмни 
системи в предучилищното образование;  
2. продължаваща - насочена към непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване 
в рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното развитие на 
педагогическите специалисти и успешната им реализация чрез:  
а) краткосрочни обучения и практикуми за периодично актуализиране на знанията по 
съответния учебен предмет, за развитие на умения за преподаване на ключовите 
компетентности, за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес, за 
кариерно консултиране и ориентиране на учениците, за управление на образованието и др.;  
б) участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;  
в) обучения за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;  
г) придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация.  
Чл. 99. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: 1. по 
програми на организациите по чл. 43, ал. 2 - в не по-малко от 48 академични часа за всеки 
период на атестиране; 
 2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16 академични 
часа годишно за всеки педагогически специалист. 
  
РАЗДЕЛ I 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 
Чл. 100. Условия и реда за атестирането на педагогическите специалисти, в т.ч. критерии за 
атестирането, състав на атестационната комисия, реда за назначаването й и скалата за 
оценяване; 
Чл. 101. Обстоятелствата, които се вписват в информационния регистър на одобрените 
програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. 
Чл. 102. Програми за обучение от специализирани обслужващи звена, от висши училища и 
научни организации, както и от обучителни организации от Информационния регистър на 
одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти; 
Чл. 103. Задължителна квалификация /48 академични часа за периода на атестиране/, която се 
измерва чрез система от квалификационни кредити /1 кредит е равен на 16 академични часа/,  
удостоверява с документ; 
Чл. 104. Задължителна вътрешна квалификация равна на 16 академични часа/годишно. 
Чл. 105. Атестация на 4 години като процес на оценяване на съответствието на дейността на 
педагогическите специалисти  с професионалния им профил и постигнати резултати в 
обучението; 
Чл. 106. Кариерно израстване както на учителите, така и на останалите педагогически 
специалисти – психолози, присъждане на степени – първа и втора. 
 
РАЗДЕЛ II 
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ ОТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
Чл. 107. Придобиването на професионално-квалификационни степени (ПКС) се извършва 
съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила 
от 27.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието). Въз основа на достигнатото 
равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват последователно 
следните професионално-квалификационни степени (ПКС):  
  1. пета професионално-квалификационна степен;  
  2. четвърта професионално-квалификационна степен;  
    3. трета професионално-квалификационна степен;  
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            4. втора професионално-квалификационна степен;  
            5. първа професионално-квалификационна степен.  

Професионално-квалификационни степени може да придобиват:  
    1. педагогически специалисти (директори на детските градини, училищата и центровете за 
подкрепа за личностно развитие и заместник-директорите, които изпълняват норма на 
преподавателска работа; учители, възпитатели, психолози, педагогическите съветници, 
логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, корепетитори, хореографи, треньори по вид 
спорт и ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии") 
които отговарят на изискванията за заемане на съответна длъжност в детска градина, училище 
или център за подкрепа за личностно развитие;  
    2. експерти от регионалните управления по образованието, от специализираните 
обслужващи звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските 
администрации, които изпълняват контролни, организационни и методически функции, 
притежават професионална квалификация "учител" и към момента на кандидатстването имат 
необходимия учителски стаж;  
    3. инспектори от Националния инспекторат по образованието, които притежават 
професионална квалификация "учител" и към момента на кандидатстването имат необходимия 
учителски стаж;  
    4. лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на 
учителите, притежават професионална квалификация "учител" и към момента на 
кандидатстването имат необходимия учителски стаж. 
 
 
РАЗДЕЛ III 
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
Чл. 108. (1) Постигнатите компетентности от професионалния профил всеки педагогически 
специалист отразява в професионалното си портфолио.  
(2) Създаването на професионално портфолио на педагогическите специалисти е процес на 
събиране, съставяне, съхраняване и представяне на постигнати резултати. Професионалното 
портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които 
доказват:  
1. активно участие в реализиране на политиката на институцията;  
2. постигнатите резултати с децата и учениците в образователния процес;  
3. динамиката на професионалните изяви както лични, така и на децата и учениците, с които 
работи;  
4. професионалното усъвършенстване и кариерното израстване. 
 (3) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист и 
позволява в процеса на атестиране по-обективно да бъде оценено съответствието на дейността 
му с професионалния профил, с резултатите, постигнати от него и от децата и учениците, с 
които работи, както и със стратегията за развитие на детската градина или на училището.  
Чл. 109. (1) Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа:  
1. общи данни - име, образование (образователно-квалификационни степени и квалификация), 
допълнителни квалификации (професионално- квалификационна степен, специализации, 
участие в други организационни форми на обучение), общ и учителски стаж, наименованието 
на институцията, в която лицето работи, заемани длъжности, учебни предмети, по които 
преподава, и класовете, в които работи, групата, която ръководи, или 37 паралелката, на която 
е класен ръководител, както и паралелки и групи за спортни дейности;  
2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения: добри 
практики, постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им 
напредък, участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.;  
3. доказателства за постиженията, отразяващи успехите - лични и на децата и учениците, с 
които работи (дипломи, призове, награди, грамоти, благодарствени писма, референции и др.), 
насочени към утвърждаване на авторитета и професионалното самочувствие;  
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4. материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на 
личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност: разработки на 
планове от проведени педагогически ситуации или уроци, участие в разработването на учебни 
програми, информация за проблеми, трудности и решения, екипна работа, насочени към 
постигане на напредък на децата или на учениците, които са значими и имат отношение към 
работата за периода на атестиране;  
5. обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала;  
6. материали от участие в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, 
доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически 
материали, създадени от него, и др.;  
7. списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за 
участие в проекти и научноизследователски дейности и др.;  
8. взаимодействието с участниците в образователния процес, с други заинтересовани страни и 
др.; 
 9. съдържа информация за приноса за подобряване на материално- техническите условия, за 
физическата среда, за информационното и библиотечното осигуряване на институцията, в 
която работи. 
 (2) Професионалното портфолио се актуализира периодично, като се посочва и периодът, за 
който се отнасят приложените копия на документи и други доказателствени материали. 
 (3) Професионалното портфолио според носителя, на който се създава и поддържа, е на 
хартиен носител или в електронен формат.  
 
САМООЦЕНЯВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 
Чл. 110. Оценяването в процеса на управлението на качеството се извършва чрез 
самооценяване и инспектиране. 
Чл. 111. (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 или училището. 
(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. 112. Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, директорът, 
другите педагогически специалисти, както и родителите. 
Чл. 113. 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 или 
училището; 
2. провежда самооценяването; 
3. изготвя доклад от самооценяването, който представя на директора. 
Чл. 114. Дейностите и процедурите по самооценяването се включват в правилника за 
дейността на детската градина или училището. 
Чл. 115. (1) Критериите, показателите и инструментите за самооценяване на качеството на 
предоставяното образование се приемат от педагогическия съвет след предложение на работна 
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. 
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(3) Инструмент в процеса на самооценяване може да бъде организирането на анкетно 
проучване на мнението на учениците за качеството на образователните услуги и цялостната 
дейност на институцията, съобразено с възрастовата категория на анкетираните ученици. 
Чл. 116. Самооценяването включва следните етапи: 
1. определяне на работната група; 
2. обучение на членовете на работната група; 
3. подготовка - определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и 
инструментите за самооценяване; 
4. провеждане на информационна кампания сред учениците, 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. 117. 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. 
Чл. 118. Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на втората 
учебна година. 
Чл. 119. Докладът е част от двугодишния отчет за изпълнението на плана за действие към 
стратегията за развитието на детската градина или училището. 
Чл. 120. 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. 121. Документацията от самооценяването се съхранява в институцията не по-малко от 5 
години. 
Чл. 122. Внасянето на подобрения в работата на институцията се извършва:  
1. чрез изпълнение на плана за действие към стратегията по чл. 8, ал. 2, в който се включват 
мерките, предложени от работната група по самооценяването и обществения съвет и приети от 
педагогическия съвет; 
2. чрез изпълнение на препоръките след оценката и насоките от инспекцията по чл. 274, ал. 5, 
т. 3 ЗПУО. 
Чл. 123. При необходимост стратегията за развитие на детската градина или училището се 
актуализира и в нея се формулират нови цели за развитие на детската градина или училището. 
 
 
ГЛАВА СЕДМА 
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 
Чл. 124 Съгласно чл. 16 ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети: 
(1) Общественият съвет в детската градина: 
 Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на 

директора за изпълнението и; 
 Участва със свои представители в работата на педагогическия съвет; 
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 Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес; 
 Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите; 
 Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира 

нарушения на нормативните актове; 
 Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността 

„директор”в детската градина; 
 Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора. 
  (2) Обществения съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително 
провежда заседание в началото на учебната година. 
 (3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската 
градина. 
 (4). Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на обществения 
съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 
 
НАСТОЯТЕЛСТВО 
Чл.   125. Съгласно ЗПУО: 

(1) Настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на детската градина. 
(2) Устройството и дейността на настоятелството се урежда съгласно разпоредбите на 

Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел и неговия устав. 

(3) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на 
РУО на МОН. 

(4) Ръководството и служителите на детската градина подпомагат дейността на 
настоятелството. 

(5) В началото на всяка учебна година на родителски срещи се избират родителски съвети 
от 3 до 5 души, членовете на които избират управителен орган на настоятелство – Съвет на 
настоятелите. 

(6) Настоятелството е независимо доброволно обществено сдружение към детската градина. 
Чл. 126. Дейността му е насочена към обединяване усилията на родителската и друга 
общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и 
юридически лица за перспективно развитие на училището и за подпомагане осъществяването 
на държавните образователни изисквания в него. Настоятелството подпомага изграждането и 
поддържането на материално-техническата база и се грижи за осигуряване на допълнителни 
финансови и материални средства за детската градина. 
 
 
ГЛАВА ОСМА 
ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ 
РАЗДЕЛ I 
ИНФОРМАЦИЯ 
Чл. 127. Работодателят е длъжен да оформя лично досие на всеки член на персонала в 
детската градина. 
Чл. 128. Личното досие задължително съдържа следните документи: 

 Молба за постъпване на работа с входящ номер 
 Професионална автобиография 
 Ксерокопие от трудовата книжка, сравнено с оригинала 

Ксерокопие от Диплом за завършена степен на образование, сравнено с оригинала 
 Свидетелство за съдимост 
 Медицински прегледи, заверени от личния лекар на работника и служителя 
 Служебна бележка за проведен начален инструктаж 
 Заявления за ползване на отпуски, регистрирани с входящ номер 
 Заповеди за ползване на отпуски 
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 Други 
Чл. 129. Личните досиета на персонала се съхраняват в кабинета на Директора. 
Чл. 130. Достъп до личните досиета има само директорът на детската градина и ЗАТС 
 
 
РАЗДЕЛ II  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЦАТА 
Чл. 131. Всяко дете, постъпило в детската градина, има лично досие. 
Чл. 132. Личното досие на децата съдържа следните документи: 

 Заявление за постъпване 
 Ксероксно копие от акта за раждане на детето 
 Медицинска здравно-профилактична карта 
 Имунизационен картон 
Документи, доказващи правото му да ползва преференции при плащане на такса в 

детската градина 
 Други 

Чл. 133. Оформянето на личните досиета на всички деца в групите и изисква необходимите 
документи. Педагогическият и не педагогическия персонал подписват Декларция за 
конфиденциалност за защита на личните данни на деца и родители 
Чл. 134. Съхраняването на документите на децата става както следва: 

(1) Директорът съхраняват заявлението за постъпване, копие от акта за раждане и 
парафираните от Директора молби за отсъствие. 

(2) Медицинската сестра съхранява медицински бележки за извиняване на отсъствията, 
лична здравно-профилаклична карта и имунизационен картон. При изписване на детето от 
детска градина или при напускане медицинската сестра е длъжна да предаде документите на 
родителите. 

(3) ЗАТС съхранява документите на децата, от които е видно, какъв вид преференция 
ползват при заплащане на такса в детската градина. ЗАТС е длъжен да изисква от родителите 
актуализация на тези документи през шест месеца. 
 
 
РАЗДЕЛ III 
ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУЦИЯТА 
Чл. 135. В ДГ се води и съхранява задължителна документация, съгласно Наредба № 
4/16.04.2003г. за документите в системата на НП, Глава шеста от ППНЗП и чл. 408 от КТ. 
Задължителната документация на ДГ включва: 

а/ сведение за организиране на дейността на ДГ за учебната година – Списък образец № 
2; 

б/ материална книга; 
в/ книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16г. възраст; 
г/ регистрационна книга за издадените удостоверения-оригинали; 
д/ регистрационна книга за издадените удостоверения-дубликати; 
е/ дневник на всяка група / подготвителна група; 
ж/ книга за контролна дейност на Директора; 
з/ книга за регистриране проверките на контролните органи на МОМН и класьор към 

нея; 
и/ книга за регистриране заповедите на Директора и два класьора към нея; - класьор с 

трудови договори, допълнителни споразумения; класьор със заповеди на Директора, свързани 
с дейността на ДГ; 

й/ входящ и изходящ дневник и класьор към всеки от тях; 
к/ книга за протоколите от заседание на ПС; 
л/ книга за санитарно състояние на ЦДГ; 
м/ книга за заповедите за храна; 



 
 
 
 

29

н/ книга за регистриране на даренията и класьор към нея; 
о/ летописна книга; 
п/ досиета на всички членове на персонала; 

Начинът на оформяне на документацията, воденето и съхраняването й и отговорниците за 
това са съгласно Наредба № 4/ 16.04.2003г. на МОМН и заповедите на Директора на ЦДГ. 

Директорът има рeвизионна книга за вписване констатациите и предписанията на 
контролните органи за спазване на трудовото законодателство. 

В детската градина се водят още: 
а/ книга за начален, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на 

труда и противопожарна охрана; 
б/ класьор с годишните планове и анализи за дейността на ДГ; 
в/ класьор с правилниците на ДГ; 
г/ класьор с документацията по извършване оценката на риска в ДГ; 
д/ входящ дневник с молби за постъпване на деца; 
е/ дневник за входящ контрол на приетите храни; 
ж/ счетоводни документи; 
з/ приходно-разходна документация; 
и/ класьор с разплащателните ведомости; 
й/ инвентарна книга; 
к/ книга за протоколите от общото събрание; 
л/ дневник за отчитане на извършените ремонти в ДГ; 
м/ медицинска документация за персонала и децата в ДГ; 
н/ форма 76 за работните и неработните дни на работещите в ДГ; 
о/ книга за констатации и предписания на контролните органи по охрана на труда. 

В ДГ са разработени, поддържат се и се осъвременяват: 
а/ НАССР – система; 
б/ Вътрешни правила за работна заплата; 
в/ Стратегия за развитие на ДГ за периода от 2011г. до 2013г. 
г/ Стратегия за управление на риска-регистър; 
д/ План за действия при бедствия, аварии и катастрофи, пожари; 
е/ План БДП. 

 
 
РАЗДЕЛ IV 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОПЪЛВАНЕТО, ВОДЕНЕТО И ИЗДАВАНЕТО НА 
ДОКУМЕНТИТЕ 
Чл. 136. Документите, издавани или водени от институциите, се създават, попълват и водят 
или издават на хартиен и/или електронен носител съгласно разпоредбите на тази наредба. 
Чл. 137. Със заповед на директора на институцията се определя постоянно действаща 
експертна комисия съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд. 
Чл. 138. Със заповед на директора на институцията се определя за всеки вид документ: 
1. длъжностното лице, което изготвя/води документа; 
2. мястото на съхранение на документа до приключването му; 
3. редът за предаване, съхраняване и използване в архива на институцията след приключване 
на документа. 
Чл. 139. Документите, които се попълват по образец в електронен вид, се разпечатват, като 
длъжностните лица, определени да ги водят, и директорът подписват края на всяка страница и 
се полага печатът на институцията. Страниците се номерират, прошнуроват и подпечатват. 
Чл. 140. (1) Книгите и дневниците се прошнуроват. Когато книгата (дневникът) не е 
номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа. 
(2) На титулната страница на книгите се отбелязват датите на тяхното започване и 
приключване. 
(3) Номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи и др. в 
книгите започва с № 1 в началото на всяка учебна година.  
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(4) Срокът за съхранение на книгите и дневниците се отчита от датата на приключването им. 
 
ГЛАВА ДЕВЕТА 
ИМУЩЕСТВО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
Чл. 141. ДГ ”Св. св. Кирил и Методий”, филиал ДГ „Слънчев дом” е общинско заведение, 
ползва имот, който е публична общинска собственост.  
Чл. 142. (1) Персоналът в детската градина съгласно КТ, Закона за счетоводството и 
длъжностните характеристики носи имуществена отговорност. 

(2) ЗАТС зачислява даденото за ползване и съхранение имущество на определените 
длъжностни лица чрез приемо-предавателни протоколи. 

(3) Имуществена отговорност носят и родителите на децата, които при умишлена повреда 
на имуществото на детската градина възстановяват нанесената щета в 10-дневен срок от 
откриване на виновното дете. 
Чл. 143. Всички липси в детската градина се възстановяват както следва: 

в групите – от учители и помощник възпитател; 
в дирекцията – от Директора и помощник възпитател, почистващи помещението; 
в кабинета на ЗАТС – от ЗАТС и помощен персонал, почистващи помещението; 
в складове – от ЗАТС; 
в коридори, методически кабинет, физкултурен салон, фоайета – от всички служители; 
в абонатна станция – от огняр; 
в пералня – от перач; 
в кухня – от готвача, помощник-готвача; 
в медицинския кабинет – от медицинската сестра и помощния персонал, почистващи 

помещението. 
 
 
ГЛАВА ДЕСЕТА 
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Чл.  144. Работниците и служителите в ДГ имат право да се сдружават в синдикална 
организация за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване. 
Чл.  145. Дейността на синдикалните организации в ДГ се осъществява по реда на КТ. 
 
 
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 
Общо събрание 
Чл.  146. Общото събрание се състои от всички работещи в ДГ ”Св. св. Кирил и Методий” и 
филиал ДГ „Слънчев дом”. 
Чл. 147. Общото събрание се свиква от Директора, от ръководството на СБУ или по искане на 
не по-малко от 5-ма работници или служители. 
 Чл. 148. Общото събрание може да обсъжда въпроси и взема решения, относно: избор на 
представители, които де представляват интересите на работещите по въпросите на труда и 
осигурителните отношения пред работодателя или държавните органи; начина на 
разпределяне и изразходване на средствата от социалните фондове; отправяне на предложения 
до работодателя относно осигуряване на ЗБУВОТ в ДГ. 
Чл.  149. Редът за работа на общото събрание и вземането на решения става съгласно чл. 6а от 
КТ. 
Чл.  150. На всяко общо събрание се води протокол в специална книга от секретар, избран от 
събранието. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

31

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ  ПЕРСОНАЛ 
Чл. 151. Непедагогическият персонал в ДГ ”Св. св. Кирил и Методий” и филиал ДГ „Слънчев 
дом” включва: 
ЗАТС – Завеждащ административно-техническа служба; касиер-домакин; помощник-
възпитатели; готвач; помощник- готвач; перач; огняр;общ работник. 
 Чл. 152. Правата и задълженията на работниците и служителите от не педагогическия 
персонал са определени в КТ, ПВТР, ЗБУВОТ, длъжностните характеристики за всяка 
длъжност, заповедите и инструкциите на Директора, отнасящи се за всяка от длъжностите. 
 Чл. 153. Всички членове на не педагогическия персонал имат морални отговорности към 
децата, семействата и колегите , съгласно етичния кодекс на работещите с деца, с който 
задължително се запознават и приемат при изпълнението на служебните си задължения. 
Етичният кодекс е неразделна част от длъжностната характеристика на всеки член на 
персонала на ДГ. 
 
 
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ 
Чл. 154. Етичният кодекс определя стандартите за етично поведение на работещите в ДГ „Св. 
св. Кирил и Методий”, филиал „Слънчев дом”, гр. В. Търново. 
Етичният кодекс на служителите на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, филиал „Слънчев дом”има 
за цел: 
Да представи основните ценности и принципи, които работещите в ДГ „Св. св. Кирил и 
Методий”, филиал „Слънчев дом” трябва да знаят и спазват в своята практика; 
Да утвърди волята и стремежа за етичност в практическата дейност; 
Да насочва поведението и подпомогне служителите в решаването на етични дилеми, които 
срещат в своята практика; 
Да очертае моралните отговорности на служителите: към детето, към семейството, в 
междуличностните взаимоотношения и към обществото 
 
 
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 
ТАКСИ 
Чл. 155. Родителите на децата, които посещават детската градина, заплащат такса, определена 
с решение на Община Велико Търново, регламентирана в Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на основание чл. 9 от Закона за местните 
данъци и такси и в рамките на предвидените в ЗМДТ стойности. Родителите, които имат право 
на намаление на таксата, представят в детското заведение Декларация за основанието 
/удостоверение/, придружена с удостоверение за семейно положение, издадено от районна 
администрация, протокол от ТЕЛК за призната инвалидност или уверение от ВУЗ за редови 
студенти. Тези документи се съхраняват в папка досие при ЗАТС. 
Чл. 156. Не се заплаща такса от: 

1) деца, чиито родители са с инвалидност над 50%, деца с тежки хронични заболявания и 
медицинска експертиза; 
               Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за: 
      1) деца сираци или деца с един родител, деца настанени в приемно семейство, съгласно чл. 
26 от Закон за закрила на детето. 

 2) деца на които и двамата родители са редовни студенти; 
      3) дете с неизвестен баща; 

 4)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.  
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      5) първото дете, когато три и повече деца от едно семейство посещават едно или различни 
детски заведения в общината; 
Чл. 157. По реда на Раздел ІІ, чл. 23 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, считано от 
01.09.2012г. на 5-годишните деца следва да се начислява такса „за целодневни детски 
подготвителна група”. 
Чл. 158. (1) За ползване на детски градини се събират месечни такси /състоящи се от постоянна 
месечна такса и присъствена такса/ от родителите или настойниците в размер на 21лв. /постоянна 
месечна такса/ за месеца и 4лв за всеки ден, в който е посещавало заведението. Таксите се заплащат 
при касиера на детската градина в началото на месеца до десето число на текущия месец.  
 За целодневни детски подготвителни групи се заплаща 50% от месечната такса. 
 При записването на детето в детското заведение, се внася депозит в размер на 60лв, който се 
връща на родителите при отписването на детето от детската градина. 
Чл. 159 . 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 и се заплаща съгласно инструкцията за договаряне и провеждане на 
допълнителни педагогически дейности в детските градини, събирането и отчитането на парите 
от тези дейности. / Решение № 324 от 21.12.2000г., актуализирано с Решение № 777 от 
28.12.2005г. на Великотърновски Общински съвет/. 

 
 
ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА 
ФИНАНСИРАНЕ 
Чл. 160. Съгласно ЗПУО общински са 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.  161. Детската градина се финансира още и от дарения и предоставяне на целеви средства 
от физически и юридически лица. 
Чл.  161. Основен вид дейност в детската градина е педагогическата. 
 
ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА 
Пропускателен режим  
Чл. 162 (1) Всички входове на сградата през есенно-зимния период от 9,00ч. до 16,30ч., през 
летния период от 9.00 до 18.00ч., когато децата се вземат от родителите от двора на детската 
градина, се заключват. При нужда се ползват звънците от външната страна на входовете, като 
вратите се отключват от служител, незает с работа с деца. 

(2) При влизане на външни лица в детската градина същите са придружавани от служител 
до съответното място. 

(3) При извеждане на децата на двора помощния персонал заключват входовете на ДГ. 
(4) Входната врата на кухненския блок да се държи винаги заключена, при излизане от нея 

да се заключва със секрет. 
Чл. 163. (1) Всеки служител е длъжен сутрин при влизане в сградата да прави оглед и при 
нередности да уведомява Директора, при отсъствието му – ЗАТС и органите на РУ на МВР, 
СОД. 

(2) Вечер при напускане на работното си място служителите са длъжни да правят проверка 
на врати, прозорци, чешми, електрически уреди и осветителни тела, а на първия етаж да се 
проверяват прозорците на медицинския кабинет, изолационна и офис, да попълват режимната 
тетрадка и пускат дежурното осветление. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§1. Трудовият колектив в детската градина се разпределя на педагогически и 

непедагогически персонал. 
§2. Работниците и служителите в детската градина имат право да образуват синдикални 

организации, които сами изработват и приемат свои устави и правила, организират своето 
управление и определят своите функции. 

§3. Директорът съдейства и създава условия за осъществяване дейността на синдикалните 
организации. 

§4. Детската градина може да сключи само един колективен трудов договор между 
Директора и синдикалните организации по реда на КТ. 

§5. Общото събрание се състои от всички членовете на персонала и само определя реда за 
своята работа. 

§6. Общото събрание е редовно, когато на него присъстват повече от половината от 
членовете на колектива и приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите. 

§7. Педагогическият съвет е колективен орган за управление на детската градина и 
неговият състав и функции са определени със ЗНП, ППЗНП, Правилника за дейността на 
Педагогическия съвет. 

 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§1.  (1)  При евакуация се използват всички входове и стълбища от всички (педагогически и не 
педагогически персонал) съгласно изработения план за евакуация. 

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

(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. 
§2. 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. 
§3.  (1) Инвентарът се зачислява на персонала, работещ в детската градина, от ЗАТС 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 ЗАТС. 

(3) Веднъж годишно от месец септември до месец декемѝври се извършва инвентаризация 
на имуществото от комисия, назначена от Директора. 

 
 

 
Приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 6  от дата 03.04.2017г. влиза в 
сила със заповед № 205/03.04.2017г. на директора на детската градина до промени в 
нормативната уредба и се актуализира със заповед на директора за всяка учебна година. 
 
 


