
възрастова група.  Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с 

 



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

формите по чл. 67 от ЗПУО. 

Чл.6 Предучилищното образование се организира в учебни години.Учебната година в Детска 

градина ”Еделвайс” започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца.       

          Чл.7 Учебната година включва учебно и неучебно време. 

   /1/Учебното време е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна 

година, а неучебното време от 1 юни до 14 септември. Посещението на децата от  четвърта група 6 

год. в детското заведение през неучебното време се организира след писмено заявеното желание на 

родителите. 

      /2/Учебното време се състои от учебни седмици и учебни дни. 

      /3/Учебното време се организира в педагогически ситуации. Броят и 

продължителността на педагогическите ситуации се определят с държавния образователен 

стандарт за предучилищното образование и е приет на заседание на ПС. 
                /4/През летния период  от 1.06 до 14.09 и при намаляване броя на децата  във връзка с 

празници се сформират сборни групи. В сборните групи работят учители от детската градина или 

назначени заместници. В случай на карантина в групата  децата се разпределят в други групи в 

зависимост от медицински показания.        

                 /5/Децата от подготвителните групи, записани в целодневна 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. 

                /6/ Отсъствията на децата по ал. 5 по семейни причини през учебно време е допустимо за не 

повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите най-малко два 

дни предварително.  

               /7/ 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. 

 

              ГЛАВА ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО 

              РАЗДЕЛ І.ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА.ТАКСИ 

          Чл.8 Приемането на децата в Детска градина „Еделвайс“ се осъществява на основание“ 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 

градини на територията на Община Плевен“- в сила от 01.09.2016 г.при следната процедура: 

Родителите/настойниците/ подават в детската градина писмено заявление за постъпване в яслена и 

първа група от 1.01 до 22.04. на текущата година, за което се издава входящ номер и представят 

следните документи: 

            1.Заявление по образец, в което задължително се вписват трите имена на детето, ЕГН, 

постоянен адрес, телефон за връзка или е-мail; 

            2.Копие от акта за раждане на детето и личната карта на родителя за сверяване на постоянния 

адрес; 

            3.Документ от работодател, че работи по трудово или служебно правоотношение - служебна 

бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изх.№, мокър печат с подпис, ЕИК на 

работодателя, с приложени копия от трудова и служебна книжка /лицата имат право да заличат 

трудовите си възнаграждения/ 

           4.За родител редовен студент - служебна бележка от ВУЗ на територията на Община Плевен. 

           Чл.9 Родителите/настойниците на деца, подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка на 5 и 6 г. подават в срок до 30.08. само заявление по образец, копие на акта за раждане 

на детето и оригинал за сверяване. 

           Чл.10  Към заявлението за прием се прилагат и следните документи, доказващи ползване на 

предимство при извършване на класирането. 

1. Документ за заболявания на детето съгласно Наредба за медицинска експертиза на 

работоспособността до 16 г. Удостоверява се с документ от ТЕЛК при над 50% трайна намалена 

работоспособност. При деца с експертно решение от ТЕЛК, в което е посочено изрично „е чужда 

помощ”, престоят на придружителя се регламентира с Правилника за вътрешния трудов ред на всяко 

детско заведение. 



2. Документ, удостоверяващ наличие на други деца в семейството с тежки заболявания и е 

над 70 % трайна намалена работоспособност ТЕЛК/НЕЛК/, които не са настанени в други социални 

институции. 

3. Решение на ТЕЛК за степен на увреждане над 70% на един от родителите на 
детето. 

4. Акт или актове за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца-

близнаци; 

5. Акт за смърт на родителя или родителите, ако детето е сирак или полусирак; 

6. Съдебно решение за отнети родителски права; 

7. Документ, удостоверяващ ,че друго дете от семейството посещава в момента същото 

детско заведение (до трета група включително); 

8. Документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето, 

че е налице предимство по: чл. 4 ал.1, т.2 - „настаняване в семейство на роднини или близки”, т.4 - 

„настаняване в приемно семейство”, т.7 - „ полицейска закрила”, „Център за настаняване от семеен 

тип” /с документ от съответната институция/; 

            Посочените предимства се ползват от децата само при представяне на пълен комплект от 

задължителни и допълнителни документи на единия от родителите. 

           Чл.11 Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 29.04. 

на видно място в детската градина. 

            Чл.12 Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си, детето им да бъде 

записано в срок до 13.05 в детската градина. 
        При наличие на свободни места  директорът  обявяват свободните места след първото класиране 

на 14.05. В  срок до 23.05 родителите на децата, които не са приети подават заявления за класиране в 

детските градини, в които има свободни места. 

             Чл.13 Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 30.05, 

като записването на приетите деца става до 10.06  

               Чл.14. Класирането при приема на деца в детските заведения се осъществява на база на точкова 

система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред. Общият брой точки е сбор от точките по 

основни и допълнителни критерии. 

Чл.15 /1/ Основни критерии. 

1. Постоянен или настоящ адрес на територията на Община Плевен на 

родителите/настойниците 
- за постоянен адрес - 3 т. 

- за настоящ адрес - 2 т. 
2. Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Община Плевен 

- по 2 т. за родител ^ 
3. Детето посещава детска ясла на територията на общината най-малко 6 месеца 

преди записването - 1 т. 

/2/ Допълнителни критерии. 

1. Дете сирак - 6 т. 

2. Дете полусирак - Зт. 

3. Дете с трайни увреждания над 50% - 5 т. 

4. Трето и следващо дете в многодетно семейство - 1т. 
5. Близнаци - 2 т. 

6. Друго дете на същите родители, което посещава същото детско заведение към 01.09.-2 т. 

7. Дете настанено в приемно семейство, семейство на роднини или близки, с мярка 

„полицейска закрила” или дете от Център за настаняване от семеен тип - 3 т. 

8. Дете, на което поне един член на семейството е със степен на увреждане над 70% по 

Решение на ТЕЛК - 3 т. 
9. Дете на неизвестен родител или родител с отнети родителски права - 3 т. 

            Чл.16 Записването на детето се извършва от директора на детската градина или от 
упълномощено от него лице, след проверка на подадените от родителя задължителни документи и 
документите, удостоверяващи предимство, по съответните критерии и след извършено класиране. 



Чл.17 Записаните деца в яслена и първа възрастова група постъпват в детската градина в 

началото на учебната година - 15 септември. 

Чл.18 При записването родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за 

дейността на съответното детско заведение. 

Чл.19 Родителите/настойниците се запознават със списъка на медицинските изследвания и 

документи, които трябва да представят при постъпване на детето в детската градина. 

Чл.20 При записване на дете, което е посещавало друго детско заведение на територията на 

общината,  родителите задължително представят служебна бележка, че нямат финансови задължения 

към друга детска градина. 

Чл.21 Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при 

наличие на свободно място, при спазване реда на класиране и записване от настоящата Наредба.     

                             Чл.22 Децата се отписват от детската градина: 

                  а/ По изразено писмено желание на родителите/ настойниците.                   

                  б/ При постъпване в първи клас. 

                  в /При незаплащане на такса  в разстояние на два месеца. 

                  г/ При системни други нарушения на визирани в настоящия правилник задължения. 

                д/При непрекъснати отсъствия на децата за срок, по-голям от два месеца, неподкрепени с 

документи за необходимостта на прекъсването. 

              Чл.23 При отписване на детето, на родителя се издава служебна бележка, удостоверяваща 

липса на финансови задължения към посещаваната детска градина. 

                              Чл.24 За отглеждане, възпитаване и обучение на децата  родителите или настойниците 

заплащат такси, съгласно Наредба №17  на Общински съвет – Плевен и промените в нея. Родителите  

ползват намаление на таксите или се освобождават от тях съобразно действащите в момента 

нормативни разпоредби. Намаление на таксите се ползва след подаване на съответните документи при 

ЗАС на детската градина. 

                              Чл.25 Таксите за децата се събират през  целия следващ месец. За просрочване се заплащат 

лихви по ЗМДТ. 

                             Чл.26 В детската градина посещението на децата може да бъде прекъснато и подновявано с  

уведомяване от родителите чрез предварително   подадено заявление. За времето, през което детето не 

е посещавало детската градина, не се заплаща такса, ако има писмено заявление от родителите. Децата 

от ПГ се освобождават  с медицинска бележка или по желание на родителите. При отсъствие на детето 

два месеца  без заявление от родителите, детето се отписва от детска градина. 

                             Чл.28 Когато детето отсъства по болест, родителите представят медицинска бележка от 

личния лекар за заболяването. В детската градина децата се приемат сутрин здрави. 

.           Чл.29 Информацията за децата се отразява в лично образователно дело в съответствие с 

изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование  

 

 

            РАЗДЕЛ ІІ.ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ.ХРАНЕНЕ.     

             Чл.30 Детска градина “Еделвайс”  работи през цялата година на петдневна работна седмица по 

дванадесет часа дневно ,от 6.30 ч. до 18.30 ч. От 6.30 ч. до 7.00 ч. и от 18.00 ч. до 18.30 ч. за  децата 

отговаря  дежурен по график- учител или медицински специалист. Работно време на персонала: 

          1.Директор –понеделник, сряда и петък-7.30-16.00 часа ,вторник и четвъртък-9.30-18.00 часа 

          Приемно време за родители:вторник и четвъртък от 16 .30 до 18 часа 

          2.Детски учители – І-ва смяна – от 7.00 до 13.30 часа; ІІ –ра смяна от 12.00 до 18.00 часа. 

         Приемно време на учителите за родители- след приключване на смяната с предварително 

договаряне с родителите. 

          3.Психолог и зам.директор- от 9.30 ч. до 18 ч.-по график 

          4.Помощник-възпитатели– І-ва смяна от 6.30 до 15.00 часа; ІІ – ра смяна от 10.00 до 18.30 часа. 

          5.ЗАС –от 7.00 до 15.30 часа 

          6.Кухненски  персонал – от 6.30 до  15.00 часа 

         7.Главен счетоводител  - от 8.30 до  17.00 часа,       

         8.Медицински специалисти- І-ва см. 7.00-15.00, ІІ-ра см. 10.00-18.00 часа 



         9. Логопед и ресурсен учител- по график, утвърден от директора. 

       Чл.31 Детска градина “Еделвайс”  приема деца от 6.30 ч. до 8.30 ч. и издава деца от 16.00 до 

18.30ч.; 

             /1/По желание на родителите /след предварително договаряне/ децата могат да се водят и вземат от 

детското заведение в удобен за тях час. 

             /2/В случай на закъснение децата се приемат след 8.30 ч. само след предварително уведомление. 

              /3/Ако след 18.30 ч. има  невзети деца , дежурният се свързва по телефона с родителите и изчаква в 

детската  градина  явяването им. 

               /4/Децата се приемат лично от персонала на детската градина и се издават лично на родителите или 

на писмено упълномощени от тях лица.  

       Чл.32/1/В детската градина се приготвя храна съобразно изискванията за рационално хранене, по 

изготвено меню и утвърден рецептурник от МНЗ и МОН. 

                         /2/Децата се хранят четири пъти дневно. 

               Менюто се изработва ежеседмично от комисия в състав: директор , медицински специалист ,готвач и 

ЗАС; 

                           /3/Продуктите за приготвяне на храната се получават ежедневно от склада от комисия в 

състав :готвач, ЗАС, мед. специалист и дежурен учител .Отговорност за количеството и качеството на 

влаганите продукти носи готвача; 

                         /4/Контролът за качеството на храната се осъществява от директора и мед. специалист; 

                           /5/От храната ежедневно се заделят проби ,които се съхраняват при температура от 0 до 4 

градуса С в продължение на 72 часа.  

                           /6/Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник-възпитател под 

контрола на учител; 

                            /7/Медицинските специалисти и учителките всекидневно контролират консумирането на 

храната от децата. 

                          /8/Децата  получават допълнителна  закуска  сутрин- плод или млечни продукти. 

      

         РАЗДЕЛ ІII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

                      Чл.33 Детска градина “Еделвайс”  осигурява необходимите условия за физическото, духовното, 

нравственото и социално развитие на детето; 

                      Чл.34  Гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение;    възпитава го в 

дух на мир и толерантност;  приобщава го  към българските традиции, културни и общочовешки 

ценности.Предучилищното образование в Детска градина “Еделвайс”  създава условия за придобиване 

на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното 

преминаване на детето към училищното образование.Компетентностите  се определят с държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование. 
       Чл.35 Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна 

система като част от стратегията за развитието на детската градина  и  съответства на изискванията 

на държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 

        Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на 

педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

    Чл.36 Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основни 

и в допълнителни форми. Педагогическата ситуация е основна форма на педагогическо 

взаимодействие. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие са дейности, които се 

организират от учителя на групата извън педагогическите ситуации съобразно потребностите и 

интересите на децата. 
                          В неучебното време се провеждат само допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие.       

         Чл.37 Предучилищното образование се осъществява по образователните направления по ред, 

определен с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 
                           Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения 

и отношения, които  са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст  по 

образователни направления.   



                       Чл.38Животът на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните 

потребности, като се осигурява необходимото време за учебни ситуации, игри, занимания , хранене, 

сън и други дейности. Учителят следи стриктно за  предпазване от физическа и нервна преумора. 

 Чл.39 Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като 

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

емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на 

педагогическото взаимодействие. 

           Чл.40 Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини 

на децата, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и 

религия. 

           Чл.41 Официалният език в системата на предучилищното образование  е    българския. 

Предучилищното образование в Детска градина“Еделвайс“се осъществяват на български език. 

           Чл.42 /1/ В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в 

детско портфолио.   

                  /2/ Съдържанието на портфолиото се определя според правила, приети от ПС и утвърдени 

от директора  на детската градина . Детското портфолио се съхранява за една учебна година, като 

след приключване на годината  материалите се предават на родителите. 
                 /3/В края на предучилищното образование се издава удостоверение за задължително 

предучилищно образование по ред, определен с държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование. 

 Чл.43 В предучилищното образование се ползват познавателни книжки и учебни помагала. 
            Чл.44 При заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина  осигурява 

условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на 

детската градина- школа по народни танци, школа по футбол, школа за изучаване на английски език . 

                            Чл.45 Обстановката в детското заведение се  организира така, че да създава свободни и 

достъпни зони за дейности, за самостоятелност в избора на информация, на играчки и материали, на 

игри и занимания. 

 

              РАЗДЕЛ ІV. РЪКОВОДСТВО . ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

  Чл.46. /1/ Орган за управление и контрол на детска градина „Еделвайс“ е директора. 

              /2/Директорът по ал. 1 управлява и представлява детската градина. 

             Чл.47 1. Директорът организира и контролира цялостната дейност на детската градина  в 

съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, ЗПУО 

и всички нормативни документи, касаещи предучилищното образование. 
                  2.Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 

                    3.Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически 

и физически лица по предмета на дейността в съответствие с предоставените му правомощия; 

                   4.Сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците в детската 

градина по реда на КТ;              

                 5.Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация ; 

                 6.Предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в детското заведение. 

                   7.Координира цялостната дейност в детското заведение по превенцията на деца в риск и деца, 

жертви на насилие.  
                             Чл.48 Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет и осигурява 

изпълнението на решенията му. 

                           /1/ Административните актове на директора на детската градина могат да се отменят от Кмета 

на Общината. 

                          /2/При отсъствие на Директора на детската градина повече от 60 календарни дни, Кметът на 

Общината сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността “Директор”. 

                         /3/При отсъствие на Директора на детската градина за срок по-малък от 60 календарни дни, той 

определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на детското заведение. 

Чл.49 В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 

  Чл.50 Специализираният орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси 

в детската градина е педагогическия съвет. 



/1/ Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти. 

         /2/Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет. 
           /3/В   заседанията   на   педагогическия   съвет   с   право   на   съвещателен   глас   може   да 

участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинските специалисти, както и 

други лица. 

          /4/ Директорът на детската градина, в качеството си на председател на педагогическия съвет, 

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

педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които 

предстои да бъдат обсъждани. 
Чл.51 Педагогическият съвет в Детска градина „Еделвайс“: 

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

нея план за действие и финансиране; 

2. приема правилник за дейността на детската градина; 

3. приема формите на обучение; 

4. приема годишния план за дейността на детската градина; 

5. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

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

децата  от уязвими групи; 

7.предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

          8.определя  символи и ритуали и други отличителни знаци; 

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

        10.запознава се с бюджета на детската градина,  както и с отчетите за неговото изпълнение; 
        11. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

                        Чл.52 Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от Директора. 

                          /1/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствие на не по-малко от две 

трети на числения му състав. 

                          /2/ Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано 

мнозинство две трети от гласовете на присъстващите или от началника на инспектората по 

образованието . 

                        /3/За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол. 

Чл.53 Учителите и директорът са педагогически специалисти и изпълняват функции: 

1.свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за 

личностно развитие на децата  в детската градина; 

          2.по управлението на детската градина. 

Чл.54 /1/Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по 

нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в 

професионален профил. 

       /2/ Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на децата  са основа 

за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на 

самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. 

 

   РАЗДЕЛ V. РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ 

 

            1. НП,,Без свободен час“ - модул „Без свободен час в детската градина“ – за създаване на 

възможности за непрекъснат процес на организация на предучилищното образование чрез 

осигуряване на провеждането на планираните педагогически ситуации от заместващи учители през 

календарната година. 

         1.1. Повишаване ефективността на публичните разходи при използване на програмното 

финансиране за оптимална организация на 

образователния процес в детската градина. 

         1.2. Предоставените допълнителни средства са само за заместване на отсъстващи учители в 

трета и четвърта подготвителна възрастова група и в смесени групи, в които 5 и 6 годишните деца са 

повече от половината от състава на групата. 

          1.3.  Допълнителните средства се предоставят за изплащане на реално проведени 

астрономически часове от учители, които заместват отсъстващи от работа учители във връзка с 



ползването на отпуск съгласно Глава осма, Раздел I от Кодекса на труда (КТ) -  на основание чл. 155 

от КТ, както и за работните дни, за които педагогическите специалисти ползват платен годишен при 

условията на чл. 176 от КД  и дължимите осигурителни вноски. 

          1.4.  Детска градина може да кандидатства по програмата за средства в размер не повече от 

0,6% от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания  по утвърдения  

бюджет. 

          1.5.  По програмата за един астрономически час на детската градина се възстановяват до: 

   а) 10.50 лв., което включва и дължими осигуровки за учител, когато замества в 

 детската градина в населеното място, в което е регистриран по настоящ адрес. 

  б) 12.50 лв., което включва и дължими осигуровки за учител, когато замества в 

детската градина, намираща се извън населеното място, в което е регистриран по настоящ адрес. 

        1.6. Когато заместващият учител/педагогически специалист се назначи при условията на 

Кодекса на труда, разходът за сметка на програмата за пълен отработен месец не може да надвишава 

размера на началната заплата за длъжността „учител” и дължимите от работодателя осигурителни 

вноски за тези средства. 

         1.7. Средствата за полагаемите възнаграждения, изплатени за реално взетите астрономически 

часове на заместващите лица, се предоставят на детската градина на всеки два месеца от периода на 

действие на програмата. 

           2.НП„ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“ - за 

повишаване ефективността на разходите на институциите от системата на предучилищното и 

училищното образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала. 

         2.1.  Предоставят се допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала за 

периода 01.11.2019 г. – 05.11.2020      г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна 

в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения 

на друго основание. 

        2.2. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на 

мрежата,чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и 

училищното образование. 

        2.3. Осигуряване на средства за обезщетенията на персонала по чл. 221, ал. 1, чл. 222,ал.1, 2 и 3 

и чл. 224 от Кодекса на труда и дължимите осигурителни вноски за 

обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда. За сметка на бюджета на програмата се 

финансират обезщетенията по чл. 222, ал. 3, но не-повече от десет брутни работни заплати на 

педагогически специалист, ако отговаря на условията на чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното 

и училищното образование (ЗПУО) и осем брутни работни заплати на лице от непедагогическия 

персонал. 

       2.4. Не се финансират или се възстановяват получени от програмата средства за 

обезщетения на персонала по чл. 221, ал. 1, чл. 222, ал. 1 и чл. 224 от Кодекса на труда и дължимите 

осигурителни вноски за обезщетенията по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда за лица, които след 

прекратяване на трудовите правоотношения бъдат наети на трудов договор от същия работодател в 

срок до 5 ноември 2020 г. Обстоятелството се 

удостоверява с декларация, подписана от директора на институцията. Ограничението за 

финансиране на обезщетения при повторно назначаване в срока на програмата не важи за директори 

на институции. 

        2.5. Първостепенният разпоредител с бюджет предоставя на институциите одобрените средства 

в срок до 7 работни дни от получаването им. 

 

3.ОП“НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ – проект „Активно 

приобщаване към системата на предучилищното образование“ – Основната цел на проекта е 

навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в 

предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на 

социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна 

професионална, социална и личностна реализация. 

 4.ОП „ЕРАЗЪМ +“ключова дейност 1 - образователна мобилност за граждани, тема на проекта: „На 

предучилищна възраст в детската градина – основа за съвременно образование“ – Обогатяване на 

знанията за основите на предучилищното образование в други европейски страни, за специфичните 



акценти на подкрепящото образование. Обогатяване на използвания в детската градина 

инструментариум чрез споделяне на добрите практики между участниците в мобилности.  

5.ОП,,НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ – проект BG05M2OP001- 

3.018 ,,Подкрепа за приобщаващо образование“ за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. Дейност 3 – Специализирани обучения за допълнителна подкрепа за личностно 

развитие. Дейност 4 – Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, 

вкл.за специализирани кабинети и помещения. Дейност 5 – Осъществяване на дейности за личностно 

развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование по проекта. 

6.Програма на Джуниър Ачийвмънт – за деца от четвърта група 

  ГЛАВА III ДЕЦА, УЧИТЕЛИ , РОДИТЕЛИ 

                    

                       РАЗДЕЛ І.ДЕЦА 

                          Чл.55 Децата в Детска градина “Еделвайс”   се отглеждат, възпитават и обучават при условия, 

които гарантират: 

              1.Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие; 

                 2.Техните права, свобода и сигурност; 

                 3.Уважение и любов, зачитане на достойнството им; 

                 4.Възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност; 

                 5.Приобщаване към националните традиции и културните ценности. 

                        Чл.56 Децата имат право: 

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

                 2.да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес 

                 3.да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

                 4.да получават индивидуална помощ съобразно специфичните си педагогически потребности. 

                   5.да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани за развитие на техните дарби, умствени и 

физически способности. 

               6.да бъдат защитени при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им 

права. 
 

         Чл.57 /1/Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: работа с дете  по конкретен 

случай; осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти;ресурсно подпомагане. 

      /2/Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца :със специални 

образователни потребности;в риск;с изявени дарби;с хронични заболявания. 

      /3/Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната 

подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на детето . 

Планът за подкрепа за децата по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно 

подпомагане. 

      /4/Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детската 

градина, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от 

специализирани обслужващи звена. 

       /5/ Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните 

потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина . 

        Чл.58/1/ Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните 

потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина . 
      /2/Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1.от ЗПУО 

       /3/Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определено 

дете по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО 

       /4/В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог  или 

педагогически  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. 



       /5/ 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/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

       Чл.59. Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина : 

1. идентифицира силните страни на детето , затрудненията, свързани с 

развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;извършва 

оценка на индивидуалните потребности на детето ; 

2.изготвя и реализира план за подкрепа; 

3.извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай; 

4.изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

         Чл.60 Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение се определят от детската градина и  включват: 
          1.консултиране на детето  с психолог ; 

2. насочване на детето  към занимания, съобразени с неговите потребности; 

          3.други дейности, определени с правилника за дейността на институцията. 

 Условията и редът за осъществяване на дейностите по  т. 1 – 3 се определят с държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование. 
         Чл.61 Децата от подготвителните групи, записани в целодневна форма, могат да отсъстват само 

по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, 

както и по семейни причини. 

          /1/ 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, 

предшестващ отсъствието най-малко с два дни.  

         /2/ Извън случаите по ал. 1 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.  УЧИТЕЛИ   

Чл.62 Учителите  са педагогически специалисти и изпълняват функции: 

         /1/свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за 

личностно развитие на децата  в детската градина; 

         /2/Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на 

кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил. 
               Чл. 63 Педагогическите специалисти имат следните права: 

          1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

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

принципите и целите, определени в  ЗПУО; 

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

          4.да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения; 

          5.да повишават квалификацията си; да получава информация за възможностите за повишаване 

на професионалната си квалификация от Директора на детската градина, РУО , МОН.    

         6.да бъдат поощрявани и награждавани. 
                       7.да членуват в професионални организации и да вземат участие в работата на регионалните и 

националните им органи; 

                     8.Да използват  материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения. 

                    Чл.64 Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

1. да осъществяват обучение и възпитание на децата  в съответствие с държавните 

образователни стандарти; 

2. да опазват живота и здравето на децата  по време на образователния процес и на други 

дейности, организирани от детската градина; 

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

училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; 



4.да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на 

децата , с които работят с цел подобряване качеството на образованието им. 
                        5.да изпълнява задълженията си, определени от КТ, нормативните актове , свързани със ЗПУО 

и в длъжностната характеристика; 

                        6.да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, 

етническа принадлежност и религия.   

                        7.да преподава  на книжовен български език, да общува с децата  на книжовен български език 

и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми; 

                        8.да информира  на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето ,  както 

и за уменията му за общуване и интегриране в детската среда, да ги насочва към форми за 

допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето  при зачитане на 

тяхното право да вземат решения; 

                       9.да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в  детското заведение , както и извън 

него - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца . 

                     10.да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и 

на добрите нрави; 

                     11.да не внася в  детската градина  оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност.  
                     12.приемното време на учителите за родители е след 13.30ч. за първа смяна и след 18 ч. за втора 

смяна и се осъществява след предварително изразено желание от родителите. 

                     Чл.65 Учителят няма право да нарушава човешките и граждански  права на детето, да унижава 

личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо  насилие. Лицата, съзнателно 

подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за 

защита срещу дискриминацията. 

                    Чл.66 Преподавателите по програмата на детската градина, свързана с допълнителните   

педагогически дейности по желание от родителите срещу заплащане,  спазват седмичното 

разписание по тяхната специалност и правилниците за дейността, вътрешния ред и за безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд в детската градина. Те, както и останалите учители, 

отговарят за опазване живота и здравето на поверените им деца в групата по време на заниманията с 

тях, приемането от и изпращането им до съответната група. Приемането и изпращането на децата да 

става лично от и на учителя в групата. Не се допуска движението на децата по коридорите без 

придружаване от преподавателя, отговарящ за допълнителната педагогическа услуга.  

         Чл.67 При наличие на обстоятелства  в едномесечен срок от началото на всяка учебна година 

педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно 

обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата  през предходната учебна 

година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 

и 4 на деца  и че това не са били деца, с които педагогическият специалист е работил в детската 

градина  в същия период. 
         Чл.68 Учителите в детската градина организират и провеждат обучението и възпитанието на 

децата. 

                     /1/  Учителските длъжности в Детска градина “Еделвайс са: "учител"; "старши учител"; “старши  

учител по музика“,"главен учител» 

                     /2/ Длъжностите  се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-

квалификационна степен «професионален бакалавър», "бакалавър" или "магистър". 

                       /3/ Учителски длъжности в детската градина не може да се заемат от лица, които: 

                       1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление; 

                    2. са лишени от право да упражняват професията си; 

                      3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата , 

определени с наредба на Министъра на образованието и науката, съгласувани с Министъра на 

здравеопазването. 

              /4/Учителите заемат длъжност съгласно държавните образователни изисквания за  

правоспособност и квалификация. Детската градина провежда конкурс по документи, както и 

събеседване с  кандидатите на  комисия. 



              Чл.69 На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от децата, родителите, 

административните органи и обществеността. 

                       Чл.70 Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на децата  са основа за 

определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на 

самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. 

       Чл.71Повишаването 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. 

         /1/Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел 

подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на 

децата и учениците. 

         /2/Директорът  на детската градина  осигурява необходимите условия за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти. 

         /3/Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез 

система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни 

кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

          /4/Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на 

организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране. 

          /5/ Детската градина осигурява условия за повишаване на квалификацията  не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

          /6/ Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и 

към напредъка на децата , както и към подобряване на образователните им резултати. 

Чл.72Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на 

педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и 

включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на 

политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му 

усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. 

/1/ Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на 

педагогическия специалист. 

/2/ Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят 

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

директорите и другите педагогически специалисти. 
 

               РАЗДЕЛ ІІІ. РОДИТЕЛИ 

                    Чл.73/1/ Детската градина осъществява  обучение и възпитание на децата  във взаимодействие и 

сътрудничество с родителите.  

                          /2/Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина       се 

осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато 

конкретна ситуация или поведение на детето го прави необходимо. 

       Чл. 74. Родителите имат следните права: 

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

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

училището и за приобщаването им към общността; 

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

педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни 

време; 

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

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

въпроси, които засягат права и интереси на детето ; 

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

детската градини  по въпроси, свързани с образованието, с кариерното 

ориентиране и с личностното развитие на децата им; 
6. да   избират   и   да   бъдат   избирани   в   Обществения   съвет   на   детската   градина   или в 

Настоятелството; 

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



8.1. През учебната 2020 - 2021 година родителите на деца, записани в съответната детска 

градина/училище, могат да подадат заявление за включване на детето в самостоятелна организация 

по чл. 18, ал. 1 до директора на детската градина/училището от 1-во до 5-о число на всеки месец. 

8.2. Към заявлението по ал. 1 се прилагат: 

o декларация, съдържаща данни за детето и родителите - трите имена, ЕГН, постоянен и 

настоящ адрес; при подаването и се представят оригиналът на акта за раждане на детето и 

лична карта на родителите за проверка на декларираните данни; 

o 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; 

o списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала. 

8.3. Експертната комисия в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 и анализ на 

документите по ал. 2 одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна 

организация. 

8.4.На местата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, не може да бъдат приемани 

други деца, които да посещават детската градина или съответно училището. 

8.5 .Експертната комисия има право да откаже включването в самостоятелна организация, когато не 

е предоставен някой от документите по ал. 2 или няма 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. 

8.6. Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата, записани в 

самостоятелна организация 

       Чл. 75 Родителите имат следните задължения и отговорности: 

1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование 

, като уведомяват своевременно детската градина  в случаите на отсъствие на детето или ученика; 

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

успеха и развитието им ; 

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

страна на детето ; 

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

на умения за учене през целия живот; 
5. да участват в родителските срещи; да се явяват в детската градина след покана от учител, 

директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.  

                         6. да формират социални и поведенчески компетенции у децата си за общуване в детски 

колектив. 

                         7. да оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно- образователната 

работа в детското заведение; 

                         8. да  оказват помощ и съдействие за  подобряване на материално-техническата база; 

                         9.при възникване на проблеми между тяхното дете и други деца от групата да не упражняват 

физическо или психическо насилие над чужди деца, а да уведомят своевременно учителките на 

групата и писмено директора на детското заведение. 

                       10.не се допуска воденето на дете в детското заведение с лекарствени средства или оставянето 

на такива под какъвто и да било предлог на друго лице, освен на медицински специалист. 

                       11. нямат право да накърняват с поведението си, най-вече в присъствието на детето си, както  и 

пред други родители и граждани, авторитета и достойнството на директора, учителите ,медицинските 

специалисти  и обслужващия персонал на детското заведение. 

                        12.родителите са длъжни да се запознаят срещу подпис с правилника за дейността на детската 

градина при записване на детето. 

                        13.да уведомяват учителите за промени в адреса и телефона им. 

            14. да заплащат таксата в уречените срокове. 

   15.До 30.04.на съответната учебна година да подадат заявление до директора ,че желаят детето 

им да постъпи в първи клас на 6 години. 



                   Чл.76 Към Детска градина”Еделвайс” има регистрирано Настоятелство . 

                        /1/Настоятелството е обществен орган за подпомагане дейността на детското заведение.  

Настоятелството се ръководи от устав и правилник за дейността. 

                        /2/Настоятелството подпомага дейността на детското заведение в противодействието му срещу 

наркоманията и дискриминацията  във всички нейни форми на проявление.  

                    Чл.77 Към детската градина се избира Обществен съвет. 

                     Чл.78 За служителите на  Детска градина ”Еделвайс” е приет  Етичен кодекс , в който са 

разписани правилата за взаимодействие с родителите и децата от детската градина. 

      Чл.79 Детската градина осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и 

дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и 

на координираните усилия на всички участници в образователния процес.  

 
 

            ГЛАВА IV.МЕДИЦИНСКО  ОБСЛУЖВАНЕ 

                     Чл.80 Медицинското  обслужване на децата в детската градина се осигурява от медицинските 

специалисти. 

                      /1/За всяко дете се води лична амбулаторна карта. 

                       /2/В детската градина  задължително се оборудва спешен шкаф за оказване на медицинска 

помощ. 

                       /3/В случай на необходимост за лечение на дете се уведомяват родителите .Родителят декларира 

името на личния лекар. Не се допуска прием на болно дете. 

                       /4/Необходимите медицински документи за прием на дете в детската градина са регламентирани 

в Наредба №3 2007 год. 

               -   ▫ еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, 

извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;  

▫ изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската 

градина; 

▫ данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 

от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);  

▫ медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 

3 дни преди постъпване на детето в детската градина. 

                 - При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания 

се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при 

отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно 

Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 

40 от 2006 г.).  

                  - При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска 

бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен. 
            /5/ Медицинските  специалисти  носят отговорност за равнището на хигиенното и санитарно и 

състояние в детската градина / сграда, дворно пространство и прилежащи части  

            /6/ В детското  заведение  от медицинските специалисти се води  Книга за санитарното 

състояние. 

            /7/ Медицинските  специалисти контактуват с представителите на здравните институции, 

изготвят всички необходими и изисквани от тази институция документи, справки, протоколи и др., 

придружава представителите им при извършване на проверки за хигиената и санитарното състояние на 

детското заведение, и отговаря компетентно на всички въпроси и проблеми. 
            /8/ Медицинските специалисти планират и провеждат здравна просвета с личния състав,  
изнасят на  табла по входове здравна, профилактична и др. информация. 
             /9/ В детската градина има изолатор, в който при необходимост и установяване от 

медицинските  специалисти на заразно заболяване или здравословна неразположеност се изолира 

болното дете до идването на родителите или лекар за първа помощ. За детето до идването на 

родителите му се грижи медицинският  специалист, който е на смяна. 

            /10/ Медицинските специалисти не допускат внасяне на лекарства от родителите в детската 

градина, освен в случаите, разрешени от лекар и не създаващи риск за другите деца. 

            /11/ В случай на необходимост за лечение на дете се вика родител или Бърза помощ. Това се 



преценява от медицинския специалист. При негово отсъствие преценката се прави от детската 

учителка. Ето защо родителят има задължението да декларира своите координати, промяната им  и 

името и телефона за връзка с личния лекар на детето, а учителят вписва данните  в дневника на 

поверената му група. 
            /12/Здравната документация се води и съхранява от медицинските специалисти. 

 

         ПРАВИЛА, МЕРКИ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И 

ПРИЕМА НА ДЕЦА В УСЛОВИЯТА НA COVID 19 В ДГ  ”Еделвайс” 

 I. Общи правила и мерки 

1. Препоръчително е децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат 

вкъщи защото това е единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция. 

2. Посещението на детската градина е допустимо само за деца, които са записани в списъчния 

състав в първа, втора, трета и четвърта групи за учебната 2021-2022 год. 

3. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на 

родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват  правилата за работа 

на детската градина. 

4. Посещението и работата на детската градина  става само при осигуряване на необходимите 

санитарно-хигиенни условия. 

5. С децата, които  посещават детска градина,  се  провеждат педагогически ситуации и 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за 

здравословен начин на живот и усвояване на социални умения  и дейности за обща и/или 

допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП. 

6. Приемането и предаването на децата се осъществяват в по-дълъг интервал, по  график и 

ред,  а ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено 

пространство, с цел предотвратяване струпването на персонал и семейства, в двора или на специално 

обособено пространство, като се спазва отстояние на най-малко 1,5 м. между семействата, а ако 

климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство.  

7. Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина. 

8. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице или учител при използване на 

необходимите индивидуални предпазни средства- маска/шлем и ръкавици, като всеки ден преди 

влизане на всяко дете се прави филтър.Температурата се измерва само при първи прием или по 

сигнал , а в случай на температура по-висока от 37,3 градуса и/или признаци на заболяване (суха 

кашлица, затруднено дишане, възпалено гърло, умора, болки, загуба на вкус и обоняние и др.) на 

детето се отказва прием и се насочва към личния лекар за проследяване на състоянието му. 

 9. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето 

за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна 

емоционална среда.  

10. Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина, освен ако това не е 

необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от 

персонала на детската градина с повече от една група и с родители. 

        11. Всички допълнителни дейности ( изучаване на чужди езици, танци,  изобразителни 

изкуства, спорт , театър и др.)  ще се осъществяват при спазване на мерките за работа в условия на  



COVID – 19 на отделни групи. 

II. Отговорности и правила за работа на Директора на ДГ,,Еделвайс“ 

              1. Да инициират предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква 

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

2. Да призоват родителите да задържат децата вкъщи, а в случай, че това е невъзможно, да ги 

запознаят с правилата и процедурите, които следва да спазват и да им обърнат внимание, че 

независимо от спазването на определените здравни изисквания физическите контакти между децата 

в групата и на децата с учителите и помощник възпитателите са неизбежни, а това несъмнено носи 

определен риск за здравето им  

3. Да информират по подходящ начин всеки родител за новите правила за работа на детската 

градина 

4. Да направят разпределение на учителите и помощния персонал, които ще поемат групите, и 

да изготвят график за работа им, при съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които 

ще посещават детската градина, като ежеседмично го актуализират. Децата трябва да останат, 

доколкото е възможно, в една и съща група и с един и същи персонал 

5. Да разработят график за пристигане на персонала на детската градина, който да осигури 

време за преобличане преди започване на работа и да обособят помещение за смяна на обувките и 

дрехите, с които идват отвън, с работни. 

6. При необходимост да реорганизират помещенията в детската градина, за да се гарантира 

максимален брой групи с минимален брой деца в тях и минимален досег между децата от отделните 

групи. 

7. Да организират обезопасяване на средата, като се отстраняват всички играчки, които не 

могат да бъдат дезинфекцирани 

8. Да осигурят медицински специалист или упълномощени и предварително инструктирани 

лица за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина 

9. Да изготвят график и ред за приемането и изпращането на децата от отделните групи, като 

създадат организация, която да осигурява отстояние на най-малко 2 м. между семействата и 

възрастни при приема и изпращането на децата 

10. Да определят бройката необходими материали за спазване на здравните изисквания 

(маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, 

продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и да осигуряват тези материали преди 

отваряне на детската градина/ясла, както и да ги осигуряват след това редовно и в необходимите 

количества. 

11. Да направят извънреден инструктаж на персонала, като го запознаят с правилата, мерките 

и отговорностите при работа в новите условия. 

12. Да предоставят на родителите информация и полезни препоръки за спазване на правила, 

хигиена и психично здраве по време на извънредна епидемична обстановка. 

III. Отговорности и правила за родителите 



             1. Най-късно два работи дни преди планираното посещение,  да уведомят учителите по 

групи/директора на ДГ за датата, на която детето ще започне да посещава ДГ, за периода 

(седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой. 

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

болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че 

са запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата на работа в детската градина 

 3. Да позволяват само по изключение и само в първите дни от повторната адаптация децата 

да носят в детската градина лични играчки и вещи, които задължително да позволяват дезинфекция 

при влизане в детската градина 

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

график и ред, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние 

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

подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на 

реадаптацията на детето им 

 6. Да не водят на детска градина дете, което проявява признаци на заболяване (суха кашлица, 

затруднено дишане, възпалено гърло, умора, болки, загуба на вкус и обоняние и др.) и/или има 

температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират незабавното вземане на детето, в 

случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци 

на заболяване 

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

градина, освен ако не бъдат помолени за това, като детето е облечено по подходящ начин за 

пребиваването си в детската градина. 

8. Да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно 

винаги, когато това е възможно. 

9. Да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската 

градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен 

поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени 

вкъщи).  

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

личния лекар на детето.  

IV. Отговорности и правила за работа на педагогическите и непедагогически специалисти 

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

правилата за работа в създадената извънредна ситуация и ги спазват стриктно 

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

необходимите предпазни средства (маска, шлем) 

3. Да отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на ситуацията 

и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване 

4. Да въведат нови ритуали за посрещане на децата, които не допускат прегръдки и близки 

контакти. 

5. В деня, на първото посещение на детето,  се измерва неговата температура, като това се 

извършва от лице от персонала, който е определен да работи със съответната група. 



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

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

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

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

8. Да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други трябва или да бъде придружена 

от дезинфекция след всяка употреба.  

9. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-

добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при 

пристигането, при прибиране от двора, преди и след хранене, преди и след използване на тоалетна)  

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

кърпички, подходящи за кожата,  но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или теза на 

децата с вода и течен сапун 

11. Препоръчва се през деня децата да бъдат разделяни на групички, които да играят различни 

игри или да се въвличат в различни дейности 

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

2 часа 

13. Когато децата са на площадките на открито, да се направи разделение, така че да не се 

допуска физически контакт между отделните групи 

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

институцията.  

15. Да се организират срещи с родителите само при необходимост  и то на открито 

пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на физическа дистанция. 

V. Отговорности и правила за хигиена на сградата 

1. Дейностите за осигуряване на хигиената в детската градина се извършват основно от 

помощник възпитателите и помощния персонал.  

2. Да се осигури проветряване на всички помещения  от 10 мин – сутрин преди пристигане на 

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

помещенията и в края на работния ден. 

3. Дезинфекция на помещенията се извършва  2 пъти дневно. 

4.  Тоалетните се почистват с почистващи препарати и се дезинфекцират три пъти дневно. 

5. Почистване на маси, повърхности  и точки за контакт  два  пъти дневно. 

6.  Миене на играчките, отвътре и отвън,  два пъти дневно, преди и след ползване. Играчките, 

които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни 

за децата до края на епидемията COVID-19. 

7. Осигуряване на лично спалното бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60 ° C, 

веднъж седмично или при необходимост. 

8. Изпразване на кофите за боклук регулярно. 



9. Дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките  веднъж дневно, преди 

ползване.  

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID 19 В ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА 

 

I. Действия при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина с дете 

 

1. Действия при съмнение за случай на COVID-19-  При наличие на един или повече 

симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални 

оплаквания, висока температура и др.) се предприемат следните действия: 

  1.1. Детето се изолира незабавно в предназначеното за такъв случай помещение, докато не се 

прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се 

поставя маска, съобразена с възрастта му. 

1.2. Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат 

детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.  

1.3. На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се 

избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е 

необходимо да се направи тест.  

1.4. След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко 

часа по-късно.  

1.5. Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.  

1.6. Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейния 

лекар, че това е допустимо. 

 

2. Действия при случай на положителен тест на дете 

2.1. Да се информира екипът на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със 

съответната РЗИ.  

2.2. Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в 

детската градина, трябва да се съгласуват между директора на детската градина и РЗИ. В зависимост 

от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на 

една или няколко групи или на цялата детска градина.  

2.3.При получено предписание от РЗИ и заповед на министъра на образованието, групата се 

карантинира заедно с учителките и помощник-възпитателя, децата от същата група преминават в 

ПВРЕС като материалите се качват в затворените  групи  от други определени учители. 

2.4. Да се почисти и дезинфекцира щателно помещенията и предметите, до които е имало 

контакт детето в последните 48 часа.  

2.5. Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва  да предприемат.  

2.6.При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.  

 

II. Действия при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина с възрастен член 

на персонала 

 

1. Действия при съмнение за случай на COVID-19-  При наличие на един или повече 

симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални 

оплаквания, висока температура и др.) се предприемат следните действия: 

1.1. Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е 

възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.  



1.2. Да се избягва физическия контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, 

който ще реши дали е нужно да се направи тест. 

1.3. След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа 

по-късно. 

1.4. Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно. 

 

2. Действия при случай на положителен тест на възрастен 

2.1. Да се информира директора, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ. 

2.2. Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост 

от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.  

2.3. Мерките за идентифициране на контактните лица и такива, които да се предприемат в 

детската градина, трябва да се съгласуват между директора и РЗИ.  

2.4. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да 

включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла.  

2.5. Да се информират контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да 

предприемат. 

2.6. Да извърши щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е 

имало контакт лицето в последните 48 часа. 

2.7. При необходимост и възможности психолози могат да осигурят подкрепа. 

 

 ГЛАВА V. МАТЕРИАЛНА БАЗА  И  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

  РАЗДЕЛ I МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА.  

                   Чл.81Общината предоставя материалната база на детската градина за ползване, стопанисване, 

разпореждане и управление. 

                  Чл.82 Настоятелството предоставя на детската градина имущество по два начина:          

                       /1/ чрез прехвърляне на имуществото с дарение. 

                       /2 /чрез договор за ползване. 

                  Чл.83 Детската градина  се финансира от: 

                       /1/ държавни дейности; 

                       /2/ общински бюджет; 

                       /3/ дейности по проекти, дарения. 

                  Чл.84 /1/ Инвентарът се завежда под № в инвентарната книга. 

                       /2/ Инвентарът се зачислява на работници, служители и учители в детската градина от ЗАС . 

                       /3/ При напускане на длъжността, всеки служител е длъжен да издаде имуществото на ЗАС с. 

                         /4 /Лицата, направили умишлени повреди или загубили имущество го възстановяват в реалния 

му вид. 

                       /5/За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи ЗАС. 

                    Чл.85 На целия щатен персонал е забранено да пушат и да употребяват алкохол в района на 

детското заведение и в присъствието на децата. 

                   РАЗДЕЛ II ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

    Чл.86 Задължителната документация в детската градина се определя съобразно НАРЕДБА № 8 от 

11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование 

                  Чл.87 /1/Печатът на детското заведение се съхранява от ЗАС. 

                          /2/Необходимата документация за получаване, съхранение и изразходване на храната се води и 

съхранява от ЗАС . 

                       /3/Необходимата документация за служителите на ДЗ, заплатите и зачисленото им имущество, 

входяща и изходяща информация, молби за прием на деца в детското заведение  се водят и съхранява 

от ЗАС. 

                      /4/Необходимите документи за инструктаж по безопасност и хигиена на труда се водят от 

отговорник по безопасни условия на труд. 

                        /5/Здравната документация се води и съхранява от медицинските специалисти. 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10084
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10084
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10084


                      /6/ Учителите  попълват и съхраняват дневник на групата,   таксовата книга, отразяват 

присъствието на децата в  система „ Щастливо детство“ и  носят административна и материална 

отговорност за коректност на попълнените данни. 

 

   ГЛАВА VІ.  РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

               Чл.88   Родителите на децата, посещаващи детската градина, и граждани  подават сигнали, жалби и 

предложения по следния ред: 

                        /1/ Писмено при ЗАС-касиера  и  завеждане в дневника за входяща кореспонденция. В 

документа задължително се посочват данни за обратна връзка. 

                       /2/ Устно при директор, зам.директор или упълномощен от директора служител. 

                       /3/ По време на родителски срещи при вписване в протокол. 

                       /4/ При заседания на Обществен съвет и Настоятелство на детската градина. 

                       /5/ Сигнали за деца в риск от насилие се подават своевременно при спазване  отговорностите 

за действия според Механизъм за противодействие на тормоз и насилие.   

                       

               ГЛАВА VІI. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА В 

ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ / СГРАДА И ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО/ 

                  Чл.89.С правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в детското  заведение се определят 

правата и задълженията на целия личен състав, родители и други посетители, както и се урежда 

организацията на дейността им съобразно особеностите на детската градина. 

                  Чл.90. Забранява се преминаването на граждани през двора на детската градина 

                  Чл.91. В извън работно време, почивни дни и между 8.30 ч. и 16 ч. се заключват входовете на 

детската градина. 

                  Чл.92. Забранява се влизането и паркирането на моторни превозни средства на  територията на 

детското заведение , с изключение на автомобили, осъществяващи товарно- разтоварна дейност за 

нуждите на градината / доставяне на хранителни продукти, хигиенни материали, пясък и материали 

за предстоящ ремонт/. 

                  Чл.93. В детското заведение се осъществява пропускателен режим за външни лица само през 

централния вход, както следва: 

        /1/ Посетителите се допускат,   след като е уведомено лицето, при което отиват.  

                       /2/Не се допуска внасянето на обемисти предмети и вещи. 

        Чл.94. Осигурено е видеонаблюдение на входовете на детската градина. 

                    Чл.95. Допустимо е отварянето на транспортния вход/ запад/ за деца и родители през есенно-

зимния период от 16 до 18 часа след изрично разрешение от директора. 

   

 

 

               ГЛАВА VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ         

 

   &1 Този правилник се изготвя в съответствие със ЗПУО, КТ, Конституция на РБ, Закон за защита 

правата на детето, Конвенция за защита правата на детето, Национална стратегия за детето.,Етичен 

кодекс на работещите в детска градина”Еделвайс”,  и е актуализиран  на заседание на Педагогическия 

съвет на 14.09.20201 год. 

            &2 Правилникът влиза в сила след утвърждаването му. 

            &3Правилникът е задължителен за всички работещи в детска градина „Еделвайс“ ,които се запознават 

срещу подпис. 

            &4 При промяна в законодателството или други случаи се  актуализира. 

         &5 Правилникът за дейността на  детската градина  може да предвиди и други права и задължения на 

учителите, доколкото те не противоречат на този правилник. 

         &6.На вниманието на родителската общност правилникът се предоставя чрез страниците на сайта на 

детската градина и на първата родителска среща за учебната година срещу подпис.   

 

 

 

 


