
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

   УТВЪРДИЛ: 
     Директор:...........................                                       

                    /Надежда Дервенска/ 
 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

 

ЗА   ДЕЙНОСТТА 

 

 

 

 
 

 



 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г Л А В А     П Ъ Р В А 

 

 
 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
Чл.1 

  С този правилник се урежда устройството, функциите  и управлението 

на детската градина.  

 

 Чл.2  

Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и 

управление на детската градина, организацията на образователно-

възпитателния процес, правата и задълженията на участниците на този 

процес. 

 

 Чл.3  

 С настоящия правилник се създават необходимите условия и 

предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на 

образователно-възпитателния процес, конкретно за условията на 

детската градина, произтичащи от ЗНП,ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА 

ДЕТЕТО, ППЗНП, както и с техните изменения и допълнения до 15. 09. 

2015 г. 
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Г Л А В А  В Т О Р А 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

Раздел I Общи положения 

 

 

Чл. 4. 

 Детската градина  e  подготвителна институция в системата на 

народната  просвета, в която се отглеждат, възпитават  и обучават деца  

от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас.  

 

Чл. 5. 

 В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната 

календарна година.  Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I 

клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и 

умственото им развитие позволява това. 

 

 Чл. 6.  

Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им 

в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към 

детските градини или в подготвителен клас в училище по избор на 

родителите. 

 

 

Чл. 7. 

За деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им 

състояние не позволява това, училищното обучение се отлага с решение 

на  екипа за комплексно педагогическо оценяване  към Регионалния 

инспекторат по образованието. 
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Раздел II  Форма на обучение 

 

Чл.8  

Възпитанието и обучението на децата в детската градина се организира и 

провежда  в съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищно възпитание и подготовка, и осигурява готовност на 

децата за училище. 

 

Чл.9 

 Учебната програма определя структурата и обема на учебното 

съдържание по образователни направления. 

 

 

Чл. 10  

На децата, завършили подготвителна група или подготвителен клас, се 

издава удостоверение за училищната им готовност. 

 

Чл. 11 

 В удостоверението за завършена подготвителна група или 

подготвителен клас се описва динамиката в развитието на детето и се 

определя готовността му за постъпване в I клас. 

 

 Чл. 12   

За децата в подготвителните групи, които не владеят добре български 

език, се осигурява допълнително обучение по български език. 

 

 

 

                       Раздел III Организационни форми 

 

 

 Чл.13  

          Обучението и възпитанието на децата в детската градина се  

провежда на  книжовен български език. 
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 Чл. 14   

          Детската градина  е общинска и целодневна. Общински са детските   

градини, които са с местно значение, финансират се от общинския 

бюджет и ползват имоти, които са публична общинска 

собственост. 

 

 Чл.15  

          Детската  градина има право на: 

наименование, символи, седалище и официален адрес, който 

1. съответства на адреса на дирекцията й. 

2. собствен кръгъл печат и/или печат с държавния герб; 

3.  банкова сметка; 

4. данъчен номер и шифър по Булстат. 

 

 Чл.16 

         1.  Детската градина има право да: 

притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се 

разпорежда с него; предоставя собствени движими вещи и недвижими 

имоти под наем, реализира поименни компенсационни бонове и 

компенсаторни записи, извършва квалификационна и творческа дейност, 

образователни и други услуги, ако това не е във вреда на 

2. образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-

хигиенните изисквания; 

3. се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства; 

4. патентова и продава продукти от своята дейност; 

5. определя вътрешната си организация, символи, ритуали и 

униформено облекло; 

6. определя начина на приемане на децата в съответствие с 

нормативните актове; 

7. определя организацията, методиката и средствата на обучение и 

възпитание; 

8. се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключва 

договори за участие в международни програми и проекти, без да 

нарушава държавните интереси. 
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 Чл.17  

          Детската градина носи отговорност за: 

1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи 

дейността й; 

2. създаването на условия за опазването на живота и укрепване 

здравето на децата по време на обучението и възпитанието им, 

както и на територията си; 

3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и 

опазването на материално-техническата си база; 

4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на 

законите в страната, ограничават правата и свободите на личността 

или нарушават учебно-възпитателния процес. 

 

ЧЛ.18  

ЦДГ “Марица” задължена да приема деца със специални 

образователни потребности и/или с хронични заболявания 

(ППЗНП-ДВ, бр. 33 от 2003 г.) 

 

          Чл.19 

          Възпитанието и обучението на децата в ДЗ се организира и     

провежда в съответствие с държавното образователно изискване за 

предучилищното възпитание и подготовка и осигурява 

          готовност на децата за училище. (ППЗНП- ДВ, бр. 33 от 2003 г.) 

 

Чл.20. 

Учебната програма определя структурата и обема на учебното 

съдържание по образователни направления. (ППЗНП-Нова - ДВ, 

бр. 53 от 2001 г., предишна ал. 3, бр. 33 от 2003 г.) 

 

 

          Чл.21  

          Детската градина осигурява за децата условия за :  

          1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото             

познание; 
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          2. усвояване и формиране на общочовешки и национални   

ценности, добродетели и култура; 

 3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите                   

заложби; 

          4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин      

на живот; 

          5. изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която 

като български гражданин уважава законите, правата на другите, 

техния език, религия и култура; 

         

 

         Чл.22 

         Децата в детската градина 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. зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето; 

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

         5. приобщаване към националните традиции и културните       

ценности. 

          

 

         Чл.23 

         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.24 

        В детската градина могат да се извършват допълнителни  

педагогически и други услуги по желание на родителите или 

настойниците срещу заплащане съобразно интересите и 

потребностите на децата. 
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Раздел   IV. Приемане и отписване на деца 

 

 Чл.25 

           В детската градина се приемат деца целогодишно въз основа на    

Методика за приемане чрез централизирано класиране на децата в 

целодневните детски градини на територията на Община 

Пловдив,приета с Решение 294,взето с Протокол №14/02.08.2012 

Общински съвет гр.Пловдив 

  -медицински документи издадени от съответния териториален 

здравен орган: 

   1.Здравно-профилактична карта на детето,попълнена от 

личния лекар 

   2.Данни за имунизационния статус на детето,издаден  от  

   личния лекар. 

            3.Медицинска бележка за липса на контакт със заразно         

болни и данни за извършен преглед за главови въшки 

            4.Еднократен отрицателен резултат от изследване за 

патогенни чревни бактерии и чревни паразити,извършени преди 

постъпването и при отсъствие повече от два месеца  

   /фекална проба и скоч-лепенка,извършени в 15 дневен срок 

преди постъпване в детската градина/. 

                     5.Изследване на кръв и урина 

 

 Не се приемат деца с липсващи за възрастта им приеми на 

задължителните за Р България имунизации.  

    

           

 

          Чл.26. 

       Основни положения: 

                  /1/Приема на деца в детската градина се осъществява чрез  

централизирано електронно класиране по методика приета с решение 

№294,взето с Протокол №14 от 02.08.2012г.на Общински съвет-

Пловдив,считано от 01.10.2012г. 
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                 /2/Децата,които навършват три години през текущата 

календарна година,участват в централизираното класиране за първа 

възрастова група. 

                /3/Децата във всички възрастови групи се приемат 

целогодишно,при наличие на свободни места. 

                /4/Директорът обявява свободните места за всяка възрастова 

група.Същите се публикуват в електронната система,както и на 

информационните табла за родителите. 

                /5/Съгласно чл.36 ал.1 т.1 и във връзка с чл.20 ал.1 от ЗНП при 

обявяване на свободните места за предстояща учебна година,директорът 

приоритетно трябва да осигури места за деца в подготвителни 

групи,които подлежат на задължително обучение една и две години 

преди постъпване в първи клас. 

               /6/Родителите /настойниците/ имат право за посочат до пет 

желания  за детски заведения/ в заявлението си за участие. 

 

          Чл.27. 

Регистриране : 

                /1/Всички деца кандидатстващи за прием се регистрират в 

електронната система. 

               /2/Процедурата по подаване на заявления за участие в 

централизирано електронно класиране стартира след обявяване на 

свободните места. 

              /3/ Родителите /настойниците/ подават заявление за участие в 

централизирано класиране по образец: 

-или по електронен път /онлайн/; 

-или в детското заведение /при директора или упълномощено от него 

лице/,посочено като първо желание за прием в заявлението. 

            /4/ Всяко дете има право  на една регистрация в системата-само 

по един от двата начина,които са равностойни. 

           /5/ Родителят /настойникът/ на детето носи отговорност за 

коректността на подадената информация в заявлението за участие в 

класирането. 

           /6/ Регистрацията се извършва целогодишно.По-ранната и дата 

не дава предимство при класирането. 
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           /7/ При промяна в обстоятелствата,посочени в 

заявлението,родителят е длъжен да актуализира данните в системата- 

онлайн или на място в детското заведение,където е подал заявлението. 

           /8/ Родителите имат възможност да преподреждат желанията си за 

конкретно детско заведение преди всяко класиране и да посочват нови 

желания. 

           /9/Кандидатстването на деца за предстоящата учебна година се 

осъществява в срокове,определени от графика на дейностите.Той се 

публикува в електронната система,както и на информационните табла за 

родители в детското заведение. 

          /10/ Данни на родителите и децата от заявленията са лични по 

смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита 

и се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием. 

       

 

   Чл.28. 

   Класиране: 

          /1/Класирането се извършва в срокове,определени от графика на 

дейностите. 

          /2/ Електронната система класира децата,съобразно подадената от 

родителите информация по посочените критерии за класиране. 

          /3/Класирането е отделно за всяка група. 

          /4/Всяко дете може да бъде класирано само в едно детско 

заведение,съобразно посочените от родителя /настойника/ желания. 

          /5/ При първото  класиране за предстояща учебна година 

електронната система класира децата до броя на определения капацитет 

за всяка една от групите,а при всяко следващо класиране-според 

обявените от директора свободни места. 

          /6/ Класирането се извършва според събраните от всяко дете точки 

в низходящ ред.Общият брой точки е сбор от точките по общи,социални 

и допълнителни критерии. 

         /7/В случаите,когато броят на кандидатстващите деца с равен брой 

точки е по-голям от броя на свободните места,се прилага процедура по 

генериране и присъждане на случайни числа. 

        /8/Общият брой на децата,класирани за прием по социални 

         



 11 

 

 

 

критерии,е до 20% от общия брой на приетите до капацитета на 

съответната група.В рамките на този процент влизат и децата със СОП-

до две в група. 

       /9/ Децата се  класират и записват в по-голяма или в по-малка 

възрастова група,когато има обявени места в тях,няма чакащи за прием 

деца за съответната възрастова група и родителите са заявили съгласие 

за това. 

      /10/Резултатите от всяко класиране се публикуват в електронната 

система,както и на информационните табла за родителите в детското 

заведение в срок,определен от графика на дейностите. 

 

      Чл.29. 

Записване след класиране: 

       /1/Записването на класираните деца се извършва в определените в 

графика срокове от директора, след проверка на подадените от родителя 

задължителни документи и документите,удостоверяващи 

обстоятелствата за ползване на точки по съответните критерии за 

класиране. 

             Задължителни документи са: 

-попълнено заявление за записване по образец; 

-копие от удостоверение за раждане на детето и оригинал за сравнение; 

-лична карта на подаващия заявлението за записване родител /настойник/ 

за удостоверяване при поискване. 

      /2/Класираното дете се записва от родителите при директора,само 

при наличие на пълен комплект от изискваните документи в 

определените от графика срокове. 

      /3/Родител /настойник/посочил неверни данни /критерии/,които са 

дали определен брой точки при класирането  и не може да представи 

необходимите документи за тях,получава отказ за записване на детето. 

      /4/ Директорът на детското заведение отразява записаното дете в 

електронната система до изтичане на срока за записване за съответното 

класиране. 

      /5/След записване на детето отпада възможността същото да участва 

в последващи класирания. 

      /6/Записаните за предстояща учебна година деца постъпват в 

детското заведение на 15 септември-в началото на учебната година. 
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      /7/ При записване на детето родителят /настойникът/ се запознава 

срещу подпис с Правилника за дейността на ЦДГ „Марица”. 

      /8/ Родителите /настойниците/ се запознават със списъка на 

медицинските изследвания и документи,които трябва да представят при 

постъпване в детското заведение.       

      /9/ Отложените от училищно обучение се приемат само срещу копие 

от Протокола на екипа за комплексно педагогическо оценяване  към 

РИО на МОН. 

 

          Чл.30. 

Начинът за оповестяване на заинтересованите лица  е целогодишно 

поставена извадка от Правилника за дейност,касаеща приема на деца- на  

входа на детското заведение.На същото място се изнасят и списъците на 

класираните деца за предстоящата  учебна година в определените от 

графика срокове. 

 

          Чл.31. 

 /1/Отписване: децата от детската градина се отписват: 

         - подадено от родителя заявление с изразено желание за отписване 

на детето 

         -при отсъствие за период по-дълъг от два месеца,без уведомяване 

от родителите 

       -при неплащане на дължима месечна такса за ползване на детска 

градина два поредни месеца 

    -при постъпване в първи клас 

      /2/ Отписване на дете от детската градина задължително се отразява в 

електронната система от директора в определен от графика срок и 

автоматично системата обявява мястото за свободно. 

     /3/ Записано дете,което не е постъпила в детското заведение по 

неуважителни причини  до един месец от посочената дата /декларирана 

от родителя/ отпада от списъка на групата и се отразява от директора в 

системата като отписано. 
 

 

Чл.32.График на дейностите: 

     /1/ Изготвя се за всяка календарна година от отдел ”Образование и 

развитие” и се утвърждава от Кмета на Община Пловдив до 31 декември 

на предходната календарна година. Графикът съдържа срокове за 

следните дейности: 
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-обявяване на свободни места за предстояща учебна година /съгласно 

капацитета по групи на детската градина-за първа възрастова 

група,втора възрастова група,подготвителна група-5г.деца и 

подготвителна група-6г.деца; 

-регистриране за участие в централизирано класиране за прием. 

-първо класиране-обявяване на резултатите; 

-записване на децата след първо класиране; 

-обявяване на допълнителни свободни места във всяка група; 

-актуализиране на данните във вече направената регистрация или нова 

регистрация за децата ,нерегистрирани до момента. 

-второ класиране-резултати; 

-записване на децата след второ класиране; 

-трето и последващи класирания; 

-отписване на деца от детското заведение и отразяване в системата 

 

 

 

Чл.33 

 Отложените от училищно обучение се приемат само срещу копие от 

Протокола на диагностичната комисия към РИО на МОМ 

 

 

Чл.34 

 В ДЗ в група се приемат до 2 деца със специални образователни 

потребности. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., бр. 99 от 2003 г.) 

 

 

Чл.35 

 Групите по чл.35  се формират с минимален брой деца. (Нова - ДВ, бр. 

99 от 2003 г.) 

 

 

 

Чл.36 

В ДЗ обучението и възпитанието на децата със специални образователни 

потребности се осъществява съгласно държавното образователно 

изискване за предучилищно възпитание и подготовка и държавното 

образователно изискване за обучението на деца със специални 

образователни потребности и/или с хронични заболявания. (Нова - ДВ, 

бр. 99 от 2003 г.) 
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Чл.37 

В ДЗ, ако са приети деца със специални образователни потребности, със 

заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател - 

учител на група, и членове: психолог, ресурсен учител, учител - 

специален педагог, логопед. В работата на екипа участват родителите 

или настойниците, както и други специалисти при необходимост. (Нова - 

ДВ, бр. 99 от 2003 г., доп., бр. 7 от 2009 г.) 

 

Чл.38 

Екипът по т.5 извършва оценка на образователните потребности, 

проследява динамиката в развитието на деца със 

специални образователни потребности и разработва индивидуални 

образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. 

Тези програми се утвърждават от директора на детската градина. (Нова - 

ДВ, бр. 99 от 2003 г.) 

 

Чл. 39 

Децата от подготвителните групи към детските градини могат да се 

преместват в друга подготвителна група към детска градина или 

подготвителен клас към училище.  Преместването се извършва с 

удостоверение за преместване. 

 

Чл.40 

Документите за прием на децата  се съхраняват в досиета по групи. 

 

 

 

Чл.41 

Медицинските документи на децата се съхраняват от мед.сестра на 

детската градина в здравни досиета. 

 

 

Чл.42 

 В детската градина  децата се приемат от 7.00 ч. до 8.30 ч..Вземат се от 

16.00 ч. до 19.00 ч. 
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Чл.43 

 По изключение и с предварително представена писмена декларация, 

родителите могат да водят децата си сутрин след 8.30 ч., но не по-късно 

от 10.00 ч.. 

 

Чл.44 

 Ал.1 Приемането и предаването на детето става лично между родителя и  

учител.Извършва се на входовете  за съответните групи.С оглед 

спазването на изискванията на РЗИ и МВР не се допуска влизането на 

родители  и външни лица в помещенията на детската градина. 

Ал.2 Изключение се прави единствено при посещение на открити 

режимни моменти,родителски срещи,съвместни празници,за които към 

родителите се отправя нарочна покана от ръководството на градината. 

 

 

Чл.45 

Учителите приемат и предават децата единствено от родителите.Не се 

допуска предаването на по-големи братя и сестри,роднини и 

познати,освен при наличие на писмена молба от съответния 

родител,оформена като декларация с всичките му лични данни и данните 

на този,който ще вземе детето. 

 

 

Чл.46 

При прием и предаване на децата не се разрешава  въвеждането на 

домашни любимци,както и тяхното връзване на оградата и входовете на 

детската градина. 

 

Чл.47 

Забранено е приемането и предаването на децата през оградата на 

детската градина. 

 

Чл.48  

Децата се предават от учителя на родителя в добър външен вид. 
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Чл.49 

След предаването на детето от учител на родител, родителят е задлъжен 

да напусне детската градина и дворното пространство.Не се допуска 

застояването на родител и дете или група родители и деца на 

площадките и зелените площи на двора на детската градина с оглед 

безопасността на останалите деца, опазване на зелените насаждения и 

дворните съоръжения. 

 

Чл.50 

Предаването на децата  е до 19,00 часа. При неявяване на родители след 

приключване на работното време на детската градина - 19 ч се затваря. 

Учителят не е задължен да води детето в дома му след работно време. 

Ако учителят по своя воля реши да го направи, не е допустимо да го 

предава на съседи или други лица, живущи в на адреса /блок или къща/ 

на детето.Непотърсените и невзети деца от родителите, се предават от 

учителя на детето в РУ на МВР. За случая, съответния учител уведомява 

в устен и в писмен вид директора на детската градина и оставя бележка 

на входната врата на сградата на детската градина. 

 

 

Чл.51 

През ваканционните периоди, определени от МОН,Кмета на Община 

Пловдив,Кмета на район „Северен” се сформират сборни групи от деца в 

различни възрасти. Сборни групи могат да бъдат сформирани когато 

отсъства учител / болнични, изпълнение на граждански дълг и друг вид 

отпуск / и при невъзможност да се назначи негов заместник. Учителите 

водещи сборните групи уведомяват родителите в коя група ще е детето и 

кой учител отговаря за него. 

 

 

Чл.52 

 При отсъствие : 

              -  по семейни причини, родителите подават молба предходния 

ден като упоменават периода на отсъствие. 

- поради заболяване се представя мед. бележка за периода на 

отсъствието 

- за отсъствие за повече от 10 календарни дни се изисква мед. 

бележка за паразити и контакт с ОЗБ 

- при отсъствие за повече от 30 дни по епидемични показания 

се представя еднократен отрицателен резултат от изследване 
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за патогенни чревни бактерии,а при отсъствие повече от 2 

месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни 

паразити ,съгласно Наредба № 5 /2006г. МЗ . 

 

 

Чл.53 

 Когато се налага детето да отсъства за определено време през 

 деня, родителите оставят писмено заявление, в което се упоменава 

датата и часа, в който е взето детето. 

 

Чл.54 

 Постъпването в І клас става при навършване на 7 години в годината на 

постъпването на училище.При завършване на подготвителна група в 

детската градина на детето се издава удостоверение за училищна 

готовност. 

Отложените от училищно обучение деца се приемат само срещу копие от 

Протокола на диагностичната комисия към РИО на МОН. 

 

 

 

 

 

 

 

Ра з д е л  V  Такси 
 

  
  

Чл.55.  

За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детската 

градина родителите или настойниците заплащат такси съгласно 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Пловдив.В ЦДГ”Марица” са 

разработени „Вътрешни правила за начисляване, събиране и отчитане на 

таксите” 

Чл.56 

 /1/Месечната такса за целодневни групи се формира сумарно от: 

 постоянна част,независеща от посещаемостта на децата и 
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 пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на 

децата, при запазване преференциите по чл.24 от Наредбата 

и придобива следния вид: 

№ Такса за 

ползване ДГ 

Месечна такса за 1 дете 

1  Месечни Такси 

за ползване на 

целодневни 

групи в ДГ за 

деца 3-4г 

50лв, формирана сумарно както следва: 

-20лв Постоянна част от дължимата месечна 

такса, независеща от преференциите по чл.24 от 

Наредбата; 

-30лв Пропорционална част от дължимата 

месечна такса, в зависимост от посещаемостта, 

при запазване преференциите на чл.24 от 

Наредбата 

2  Месечни Такси 

за ползване на 

целодневни 

групи в ДГ за 

деца 5г. и 6г. 

50лв, формирана сумарно както следва: 

-20лв Постоянна част от дължимата месечна 

такса, независеща от преференциите по чл.24 от 

Наредбата; 

-30лв Пропорционална част от дължимата 

месечна такса, в зависимост от посещаемостта, 

при запазване преференциите на чл 24 от 

Наредбата 

 

 

   

   /2/ .  За ползване на детски градини ,без право на храна и следобеден 

сън за времето  от 09.00ч. до 12.00ч. и от 16.00ч. до 19.00ч., от деца на 

възраст от 3-4 години ,се заплаща такса за отглеждане и възпитание в 

размер на 1.30 лв. на час , в деня на ползване на услугата без запазване 

на преференциите. 
 

          Чл.57. 

/1/ Размерът на пропорционалната част от дължимата месечна такса се 

намалява по реда и при наличието на условията посочени в чл.50 /6/  /7/и 

/8/ 
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     /2/Съгласно чл.23а  от Наредбата не се заплаща такса / постоянна 

част и променлива част/ за: 
         а) деца на родители, единият или двамата от които са загубили 71 и 

над 71 % от работоспособността си; 

         б) деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на 

загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на 

загинали в  изпълнение на служебния си дълг; 

         в) децата с  хронични заболявания, физически и сензорни 

увреждания, удостоверени с експертно решени на ТЕЛК, ДЕЛК или 

НЕЛК, когато посещават масово или                                                  детско 

заведение; 

         г) третото и следващите деца на многодетни родители, когато са  

         отглеждани в едно семейство.В случаите, в които макар и 

навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, 

поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, се 

приема за „дете”. 

         д) деца,                   които е предприета мярка за закрила по чл.4,ал.1 

т.5 и т.6 от  Закона за закрила на детето-предоставяне на социални 

услуги резидентен тип и настаняване в специализирана институция.    

                /3/Съгласно чл.23б /1/не се заплаща постоянна част от таксата в 

случай, че в детското заведение се извършват ремонтни дейности за 

период по-дълъг от 15 дни в рамките на един месец 

               /4/Съгласно чл.23б /2/ не се заплаща постоянна и променлива 

част от таксата, в случай, че детето за целия календарен месец юли и/или 

август няма да посещава ДГ.За ползване на тази преференция, 

родителите/настойниците следва да подадат заявление до директора в 

срок от 5 работни дни преди края на месеца, предшестващ месеца, през 

който детето ще отсъства.  

               /5/ Не се заплаща пропорционална част на таксата  за времето, 

през което детето не е посещавало детска градина.                

  /6/ Такса, сформирана сумарно от постоянната част и 50% 

от пропорционалната част на дължимата месечна такса се 

заплаща за: 
         а) деца на родители, един или двамата от които са студенти в 

редовна  форма на обучение , докторант/и или специализати; 
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         б) деца с един родител-дете с починал родител или родител с 

отнети родителски права, дете с неизвестен баща, дете със самотна 

майка-осиновителка или дете със самотен баща-осиновител; 

         в/ деца, настанени в приемни семейства; 

         г/ деца, ползващи социална услуга в Звено „Майка и дете“ 

/7/ Когато две деца от едно семейство са приети в едно или 

различни        детски заведения се заплаща следната такса: 

         а)за първото дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 

50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса ; 

         б)за второто дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 

50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна  такса ; 

/8/ Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно 

или        различни детски заведения се заплаща следната такса: 

         а) за първото дете –такса, формирана сумарно от постоянната част 

и  50% от размера на пропорционалната част; 

         б) за второто – такса, формирана сумарно от постоянната част и 

25% от размера на пропорционалната част; 

         в) за третото и следващи деца на многодетни 

родители,отглеждани в едно семейство - не се заплаща.В случаите, в 

които макар и навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно 

образование, поради което няма възможност да работи за да се издържа 

само, следва да се приеме за „дете”. 

           /9//По отношение на дете,за което има наличие на две или повече 

основания за преференциално заплащане на месечна такса се прилага 

само едното от тях, посочено от родителя/настойника. 

 

 Чл.58.  

Таксата, която заплащат децата от групите за предучилищна подготовка 

на 5-годишни и 6-годишни деца, не включва разходите за подготовка на 

децата за училище в съответствие с чл.20 ал.1 от ЗНП и чл.30 ал.2 от 

ППЗНП. 

 Чл.59. 

Сведение за броя на присъствените дни и форма за отчитане отсъствията 

на децата за месеца се дава от учителя на групата до първо число на 

следващия месец.Верността на сведението се удостоверява с подписа му 

в таксовата книга. 

 Чл.60 

./1/Таксите по този раздел се начисляват и събират  от домакина  не по-

късно от 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат и се 

внасят в бюджетната сметка на Община Пловдив до 10-то число. 
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/2/ Постоянната част на таксата , когато детето сменя детско заведение в 

рамките на текущия месец  се заплаща в детското заведение, в което 

детето е постъпило първоначално. 

 Чл.61. 

 При заплащане на таксата след 10-то число се начисляват лихви 

съгласно годишния лихвен процент + 0,05% за всеки просрочен ден. 

 Чл.62. 

Родителите, които ползват преференции подават декларация до 

директора придружена с необходимите документи, удостоверяващи 

принадлежността им към категорията лица, имащи право на  тази 

преференция  в началото на всяка учебна година и при промяна на 

обстоятелствата. 

                    Преференциите започват да се ползват от началото на 

месеца, следващ месеца на подаване на декларацията. 
 

         Чл.63 

     /1/ Регламентира се възможността за заплащане на месечните такси по 

банков път при спазване на следните условия: 

 До 5-то число от текущия месец на информационните табла по 

групи се поставя информация за дължимите такси за преходния 

месец и банковата сметка на ЦДГ „Марица“, както и платежно 

нареждане/вносна бележка по Образец; 

 Родителите , желаещите да заплатят такса по банков път, следва да 

направят това до 10-то число, тъй като дължимите такси са в 

посочения размер до тази дата; 

 След 10-то число на тези суми се начислява лихва, за която 

родителите трябва да се информират към деня на плащане. В 

противен случай неплатената лихва остава недобор и ще се 

заплати през следващия месец в актуализиран размер, за който 

отново се взема информация от домакина; 
 

     /2/  За удобство на родителите на домакина и ЗАС се  определят дни с 

удължено        работно време за събиране на таксите – от 1 до 10 

число за център и филиал : 

            Сутрин - 7,30 – 9,00 часа 

            След обяд – 14,30 – 18,30 часа 

            В петък след обяд не се събират такси 
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 Чл.64 

          В детската градина се извършват допълнителни педагогически  

услуги по желание на родителите срещу заплащане съобразно 

интересите и потребностите на детето. /чл.30,ал.5 от ПП 

          ЗНП/ 

 

 

 

 

 

  

Г Л А В А  Т Р Е Т А 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 
 

Раздел  I Директор 

 

 Чл.65 

         Директорът като орган за управление на детската градина:   

организира, контролира и отговаря за цялостната дейност 

1. спазва  и прилага ДОИ 

2. осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд 

3. представлява  институцията  пред органи, организации и лица и 

сключва договори с юридически и физически  лица по предмета на 

дейност  в съответствие с предоставените му правомощия 

4. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и 

икономично разпореждане с бюджетните средства; 
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5. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава 

поименно разписание на длъжностите и работните заплати; 

6. изготвя и утвърждава длъжностното разписание. 

7. сключва и прекратява трудови договори с учителите,служителите  

и работниците по реда на Кодекса на труда. 

8. обявява свободните места в Бюрото по труда и в Инспектора по 

образованието в 3 дневен срок от овакантяването им 

9. награждава и наказва учители и служители в съответствие с КТ, 

ЗНП и с ППЗНП 

10. организира приемането на деца и обучението и възпитанието им в 

съответствие с държавните образователни изисквания; 

11. подписва и подпечатва документите и съхранява печата на 

детската градина. 

12. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения 

по чл. 47 и чл. 48 от ЗНП. Съдейства на компетентните органи за 

установяване на нарушения по чл. 47 и чл. 48 от ЗНП, чл.17, ал.5 и 

ал. 9 от ППЗСПД /Правилник за прилагане на закона за социално 

подпомагане/ 

 Ежемесечно изпраща на регионалната дирекция за социално 

подпомагане по постоянен адрес на родителите справка по 

образец за всяко дете, отсъствало през съответния месец 

повече от 3 дни, за които няма уважителни причини за 

периода 15.09.-31.05. 

Уважителни причини са: 

 За отсъствията  е представена мед. бележка, документ 

от спортен клуб, артистична формация, в които детето 

членува.  

 Отсъствията са до 10дни за периода 15 септември -31 

май с уведомление от родителя. 

 Отсъствията са за периода 1 юни-14септември. 

Справките се изпращат от Директора до 5-то число на следващия месец 

по електронен път и на хартиен носител и се препращат от РДСП в три 

дневен срок до ДСП по постоянен адрес на родителите. 

  

 В случаи на преместване на дете от подготвителна група за 

задължителна предучилищна подготовка през периода 

15.09.-31.05, директорът на приемащата детска градина 

изпраща справка по образец за записаното дете на РДСП в 

14-дневен срок от записването до регионална дирекция за 
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социално подпомагане по постоянен адрес на родителите. 

РДСП изпраща в срок от 3 дни справката на дирекция 

„Социално подпомагане“ по постоянен адрес на родителите. 

13. контролира и отговаря за правилното водене и съхранение  на 

задължителната документация. 

14. осигурява условия за здравно-профилактична дейност 

 

 

         Чл. 66 

         Длъжността "директор" на общинските детски градини, се заема  

въз основа на конкурс при условията и по реда, определени в 

Кодекса на труда и чл. 37 от Закона за народната просвета,както и 

при спазване изискванията на чл.125 от ППЗНП. 

 

Чл.67 

          Директорът на детската градина е председател на  Педагогическия  

съвет и осигурява  изпълнението на решенията му. 

 

Чл.68 

Административните актове на директора могат да се отменят от  

Кмета на общината. 

 

Чл.69 

 При отсъствие на директора повече от 30 календарни дни, кмета  

на общината сключва  трудов договор с друго лице за временно 

изпълняване на длъжността “директор”. 

 

Чл.70 

          При отсъствие на директора за срок по-малък от 30 календарни 

          дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия 

персонал на детската градина. 

 
 

   Чл.71 

         Директорът няма право: 

- да предприема действия,противоречащи на закона,решенията на   

МОН,педагогическия съвет,КТД 

-   да насърчава с преки действия или бездействия мероприятия и 

дейности в ущърб на работата и реда в детското заведение 
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- да допуска политическа дейност и символика,пропагандиране на 

партийни,шовинистични и религиозни идеи на територията на 

детското заведение 

- да сключва договори и споразумения,които не са в компетенцията 

му и задължават други органи и организации 

- да изразходва нецелесъобразно и незаконосъобразно финансови 

средства 

- да използва служебното си положение за лично облагодетелстване и 

постигане на користни професионални,политически и 

идеологически цели 

- да бездейства и изчаква при критични ситуации 

- да опекунства и злоупотребява,като използва недемократични 

методи и средства на управление 

 

 

 
 

 
 

Р а з д е л II  Педагогически съвет и училищно настоятелство 
  

 

 Чл.72 

        Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и 

решаване на основни педагогически въпроси. Той: 

    1. Приема стратегия за развитие на ДГ, която се актуализира всяка 

година; 

2. Приема Правилника за дейността на детската градина. 

3. Приема Годишния комплексен план. 

4. Избира формите на обучение . 

          5.Обсъжда и взема решения по резултатите от възпитателно -

образователната работа. 

6.  Определя дейностите извън държавните образователни 

изисквания и приема програми за осъществяването им; 

7.  Определя начина за приемане на деца в детската градина при 

спазване изискванията на нормативните актове; 

          8. Утвърждава униформено облекло, символи и ритуали, по 

предложение на училищното настоятелство. 
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          Чл. 73 

          Педагогическият съвет включва в състава си учителите,  

възпитателите и другите специалисти с педагогически функции 

 

         Чл.74 

          В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас 

могат да участват председателят на училищното настоятелство и 

медицинското лице, което обслужва детската градина. 

 

 

         Чл. 75 

         (1)Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два 

месеца от директора.  Извънредно заседание се свиква по писмено 

искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав. 

 (2)Решенията се приемат с обикновено мнозинство при 

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

 (3) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от  

самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на 

присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат по 

образованието. 

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

 

          Чл.76 

          (1) Училищните настоятелства са обществени органи за 

подпомагане на дейността на детските градини. 

 (2) Устройството и дейността на училищните настоятелства се 

уреждат съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави. 

 (3) С цел изграждане облика на детската градина училищното    

настоятелство предлага на педагогическия съвет за утвърждаване 

униформено облекло, символи и ритуали. 

 (4) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си 

при необходимост на регионалните инспекторати на МОН. 

          (5) Ръководството и служителите на детската градина подпомагат 

дейността на училищното настоятелство. 
 

 

. 

 

  



 27 

 

 

 

        Чл.77 

        За постигане целите си УН: 

- обсъжда и прави предложения пред съответните органи за решаване 

на текущите проблеми на детското заведение 

- съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални 

средства за детската градина 

- подпомага  изграждането и поддържането на МТБ 

- участва при избора на учебни помагала и при възможност осигурява 

закупуването им 

- съдейства при решаване на социално-битови проблеми на децата и 

учителите 

- съдейства за реализиране на организиран отдих,туризъм и спорт с 

децата 

- предлага мерки за подобряване дейността на детската градина 

- организира обществеността за подпомагане на детската градина 

- сигнализира на компетентните органи за извършени нарушения в 

системата на народната просвета 

- организира и подпомага обучението на родителите по въпросите на 

възпитанието и развитието на техните деца 

- подпомага социално слабите деца 

- съдейства в борбата срещу противообществените 

прояви,наркоманията  и други вредни влияния върху децата 

 

 

       Чл.78 

       Органи на УН са ОС и Съветът на настоятелите     /СН/.Членовете на  

СН се избират от ОС за срок от 4 години.СН  избира между 

членовете си председател. /чл.46,а,б от ЗНП/ 
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Р а з д е л III  ДАРЕНИЯ 
  

 

Чл.79 

 Детските градини могат да реализират приходи в левове и във  

валута за подпомагане на издръжката и развитието на материално-

техническата им база в съответствие с нормативните актове – от наеми 

от имоти или дарения/ 

 

Чл.80 

Дарения се приемат ,след  получено предварително одобрение с 

положителна резолюция от зам.-кмет КОТЕПИР – Община Пловдив и 

спазване на  утвърдени Вътрешни  правила за  получаване и 

разпореждане с дарения ,от Комисията по даренията,избрана от 

Педагогическият съвет и утвърдена със заповед на Директора. 

 

 

 

Чл.81 

Даренията се оформят със Свидетелство за дарение –изготвят се  два 

еднообразни еземпляра един за ДГ и един за  дарителя и съдържа: 

 данни за дарения 

 данни за дарителя 

 стойност на дарението  

 изявена воля на дарителя за ползване на дарението  

 

Чл.82 

Получените дарения се вписват от Председателя на комисията по 

даренията  в  Книгата  за дарения. 

 

Чл.83 

Свидетелствата за дарение се регистрират в три дневен срок  от 

получаването на дарението  в Публичния регистър на даренията на 

Община Пловдив 
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Г Л А В А  Ч Е Т В Ъ Р Т А 
 

  

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

Раздел I Учители 

 

 

 

        Чл.84 

       /Чл. 123, 124 от ППЗНП/ 

          1.Учителят в детската градина организира и провежда 

възпитанието и обучението на децата.  В сила от 1.10.2009 г. 

учителските длъжности са: 

        1.1. "младши учител"; 

        1.2. "учител"; 

        1.3. "старши учител"; 

        1.4. "главен учител"; 

        1.5. "учител методик".(в сила от 1.01.2010 г. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) 

 

 

 

  Чл.85 

 (1) За заемане на длъжностите по чл.78, т. 1  е необходимо завършено 

висше образование и придобита професионална квалификация "учител", 

а за длъжностите "старши учител", "главен учител" и "учител-методик", 

съответно "старши възпитател", "главен възпитател" и "възпитател-

методик" - и придобит професионален опит.  

(2) Длъжностите по чл. 78 се заемат от лица със завършено висше 

образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или 

"магистър", а длъжностите по чл. 124, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 2, т. 4 и 5 - от 
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лица със завършено висше образование на образователно-

квалификационна степен "магистър". 

(3) Изискванията за завършено висше образование и придобита 

професионална квалификация за заемане на учителските и 

възпитателските длъжности се определят в държавното образователно 

изискване за учителска правоспособност и квалификация 

4) Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи 

път на учителска или възпитателска длъжност, се назначават на 

длъжност "младши учител", съответно "младши възпитател"от 0 до 2 

години. 

(5) Минималният професионален опит, необходим за заемане на 

длъжностите "старши учител", "главен учител" и "учител-методик", 

съответно "старши възпитател", "главен възпитател" и "възпитател-

методик", е 10 години учителски стаж. 

 

 

Чл.86 

Условията и редът за заемането на длъжностите по т.1 се определят 

съгласно държавното образователно изискване за учителската 

правоспособност и квалификация. ( изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 

1.10.2009 г.) 

 

 Чл.87 

Директорът на детската градина в рамките на делегирания бюджет, 

съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево 

предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в 

зависимост от длъжностите по т.1, при условие, че не са налице 

ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в 

бюджетните организации. (Нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 

1.10.2009 г.) 

 

 

 

Чл.88 

/Чл. 125, чл.126ал.1,2,3 от ППЗНП/  

Длъжността учител не могат да  заемат 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; 
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3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или 

здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на 

образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването. 

 

 

 

 

 

Чл.89 

/Чл. 126 от ППЗНП/  

1.Обществеността, административните органи, децата и родителите 

изразяват почит и уважение към учителите. 

2.Административните органи и обществеността оказват помощ и 

съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и 

образователна дейност. 

3.Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението 

на децата , се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се 

популяризира и получава обществено признание. 

 

Чл.90 

 /Чл. 127 от ППЗНП/(изм., бр. 51 от 2009 г.) 

 Учителят има следните права: 

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на 

образователно-възпитателния процес, като активно използва 

интерактивни методи на преподаване и възможностите на 

информационните и комуникационните технологии; 

2. да участва при избора на учебни помагала, по които ще се провежда 

обучението в неговата група; 

3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на 

служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на 

професионалната му квалификация; 

4. да повишава образованието и професионалната си квалификация; 

5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на  детската 

градина ; 

6. да използва материално-техническа база на ДЗ за изпълнение на 

служебните си задължения. 

  

 

 

 



 32 

 

Чл.91 

/Чл. 128. от ППЗНП/(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) 

 Ал.1Учителят има следните задължения: 

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и 

другите задължения, включени в длъжностната му характеристика; 

2. да преподава учебния материал на книжовен български език, да 

общува с децата  на книжовен български език и да ги подпомага да 

усвояват книжовноезиковите норми; 

3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от 

работа,  за осигуряване на заместник  

4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите 

решения; 

5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, 

осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на 

народната просвета; 

6. да опазва живота и здравето на децата  по време на образователно-

възпитателния процес и на други дейности, организирани от детската 

градина ; 

7.учителите на подготвителни групи са длъжни ежемесечно да подават 

до 2 число на месеца информация на директора за всяко дете ,отсъствало 

повече от 3 дни по неуважителни причини,която се изпраща на РДСП – 

Пловдив за периода 15 септември – 31 май. 

8. да поддържа и повишава професионалната си квалификация; 

9. да информира устно на общи и индивидуални срещи родителите за 

успеха и развитието на детето им, за спазването на  дисциплина, за 

възникнали проблеми, както и за уменията му за общуване и 

интегриране в средата, да ги насочва към форми за допълнителна работа 

с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето при 

зачитане на тяхното право да вземат решения; 

10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в детската 

градина , както и извън нея - при провеждане на мероприятия и 

дейности, в които участват деца ; 

11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на 

положението му на учител и на добрите нрави; 

12. да не внася в детската градина  оръжие, както и други предмети, 

които са източник на повишена опасност. 

13. Индивидуалните  срещи с родителите да се осъществяват във време, 

удобно за учителя или в друго удобно за двете страни време, за да не се 

нарушава УВП, в случай, че тези срещи стават тогава. 
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14.да познава всички нормативни актове - КТ, ЗНП, ППЗНП, Конвенця 

на ООН за правата на детето, етичен кодекс за работа с деца, 

длъжностни характеристики, правилници, наредби и др., които касаят 

пряката му работа с деца и родители. 

15./Чл. 129 от ППЗНП/ (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Учителят не може да 

нарушава правата на детето , да унижава личното им достойнство, да 

прилага форми на физическо и психическо насилие върху него. 

16.Незабавно да подава първоначална информация в РУ на МВР и в 

съответните отдели за закрила на детето към дирекциите „Социално 

подпомагане” за случаите, при които има деца жертва на насилие или в 

риск от насилие и при кризисна ситуация, установени на територията на 

училището/ детската градина/ обслужващото звено. 

 

Ал.2(1) Лицата, заемащи длъжностите "младши учител", "учител", 

"старши учител" и "главен учител", изпълняват следните задължения:  

1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния 

процес по учебния предмет или модул, по който преподават; 

2. формират знания, умения и нагласи у децата; 

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата , на 

които преподават; 

4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното 

равнище на децата, на които преподават. 

(2) Лицата, заемащи длъжността "младши учител", при изпълнение на 

задълженията си се подпомагат от "старши учител" и под негово 

ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се 

адаптират към образователно-възпитателния процес, съответно към 

процеса за предучилищно възпитание и подготовка на децата в групата. 

 (3) На лице, заемащо длъжността "младши учител", по изключение 

може да се възлага работа с деца от задължителната подготвителна група 

, когато организацията в детската градина не позволява тази дейност да 

се осъществява само от лица, заемащи длъжностите "учител", "старши 

учител" и "главен учител". 

 

 Ал.3 (1) Лицата, заемащи длъжността "старши учител", изпълняват и 

следните специфични задължения:  

1. старши учителят в детската градина: 
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а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по 

образователно направление в детската градина; 

б) планира, организира и провежда методическа дейност на помощник-

възпитателите в детската градина;  

в) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността 

"младши учител"; 

г) диагностицира и анализира входното и изходното равнище на децата в 

детската градина; 

д) използва и показва ефективни методи при организацията и 

провеждането на възпитателно-образователния процес; 

е) участва в дейности по разработване на проекти и/или в дейности по 

реализирането им; 

ж) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на 

длъжността и вида на детската градина; 

 (2) Лицата, заемащи длъжността "старши учител", могат да предлагат 

преминаване от длъжност "младши учител" на длъжност "учител" на 

лицата, които подпомагат за усъвършенстване на практическите им 

компетентности и адаптацията им към образователно-възпитателния 

процес, съответно към процеса за предучилищно възпитание и 

подготовка на децата в групата. 

 

Ал.4 1) Лицата, заемащи длъжността "главен учител", изпълняват и 

следните специфични задължения:  

1. главният учител в детската градина: 

а) планира и координира квалификационно-методическата дейност в 

детската градина; 

б) обобщава анализите от диагностиката и резултатите от входни и 

изходни равнища за детската градина; 

в) консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността 

"старши учител" в детската градина, при диагностика на децата в 

детската градина; 

г) консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел 

кариерното им развитие;  

д) използва и показва ситуации от възпитателно-образователния процес 

и организира и координира обмяната на добри практики в детската 

градина, ориентирани към повишаване качеството на обучение и 

прилагането на интерактивни методи за работа с децата; 

е) координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в 

които участва детската градина; 
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ж) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на 

длъжността и вида на детската градина; 

 

 

 

Чл.92 

1.Учителят е длъжен да не допуска в работата си пряка или непряка 

дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и 

религия. Ако учителят съзнателно подпомогне извършването на актове 

на дискриминация, носи отговорност по силата на Закона за защита 

срещу дискриминацията. 

/Чл. 129а.от ППЗНП (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.)  

2.Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу 

заплащане при наличие на конфликт на интереси. 

3.Учителите  нямат право да събират пари от родителите по каквато и да 

е причина. 

 
 

Чл.93 

На учителят се дължи почит и уважение от децата, родителите, 

административните органи и обществеността.Накърняването на 

достойнството и авторитета на учителя е недопустимо. 

 

Чл.94 

/Чл. 130 от ППЗНП/ 

 Детската градина създава условия на учителите да повишават 

професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и 

чрез самостоятелна подготовка. 

/Чл. 131 ОТ ППЗНП/ (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Средствата за 

повишаване професионалната квалификация на учителите се осигуряват 

от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят 

съществуващите държавни образователни изисквания. 
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Раздел  II.  УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА 

 

 

        Чл.95 

       Учителят по музика работи съвместно с учителите за музикалното 

възпитание на децата, като организира музикално-творческата им 

активност в съответствие с програмата. Помага на учителите при 

ситуациите по двигателна култура, утринно раздвижване, 

        СПИУ, ПИ и други видове занимания. Организира и участва в 

подготовката на детските празници и развлечения.  

 
 

 

Раздел  III. Д е ц а 

 

         Чл.96          

         Децата в детската градина 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.  зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето; 

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

 5.  приобщаване към националните традиции и културните  

ценности. 

 

          Чл.97 

        Права на детето: 

- да получава полагащите му се грижи,любов и внимание от целия 

персонал 

- да получи гаранция за приятно и безопасно преживяване в детската 

градина 

- да изразява и реализира свободно предпочитанията си относно 

дейности,игри и деца 

- да не унижава личното достойнство на връстниците си и да не 

упражнява физическо или психическо насилие върху тях,основано 

на религия,етническа принадлежност,пол. 
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Г Л А В А   П Е Т А 

 

 

 

Р О Д И Т Е Л И 

 
 Чл. 98 

 

(1) Детската градина осъществява процеса на подготовка, обучение и 

възпитание на децата  във взаимодействие и сътрудничество с 

родителите. 

     (2) Родителите имат следните права: 

     1. периодично да получават информация за успеха и развитието на     

децата им в образователно-възпитателния процес, уменията им за 

общуване с децата и учителите и интегрирането им в детската среда; 

      2. да се срещат с  учителите в определеното приемно време или в 

друго удобно за двете страни време; 

      3. да участват в родителските срещи; 

      4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на 

детската градина 

      5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, 

когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето ; 

     6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е 

създадено; 

     7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на 

децата  от специалист, за което детската градина им оказва 

необходимото съдействие. 

     8. да подпомагат дейността на детската градина 

9. да избират формите на обучение над ДОИ на своите деца. 

10.да посещават групата на своето дете при спазване на  определени от 

детската градина изисквания 

11. да изразяват предпочитания и желания относно детето си,без          да 

уронват престижа и авторитета на който и да е член от персонала на 

детското заведение 
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Чл.99 

Родителите имат следните задължения : 

 

1. да полагат грижи за детето си в съответствие със Семейния кодекс 

и Конвенцията на ООН за защита правата на детето, ЗЗД и 

др.нормативни актове 

2. да се запознаят срещу подпис с Правилника за дейността на 

детската градина при записване на детето 

3. да спазват Правилника за дейността на ДГ и Правилника за 

вътрешния трудов ред на ДГ 

4. да подготвят детето си за предстоящото приемане на детето в 

първа група в детската градина.Необходимо е детето да има 

елементарни навици за самообслужване 

/обличане,събличане,хранене и ходене до тоалетна/с оглед 

безболезнен преход за детето от семейна среда към детската 

градина 

5.  да изпращат децата си в чист и спретнат вид 

6. да осигурят торба с дрехи за преобличане на детето и удобни,меки 

пантофи 

7. да не внасят лекарства  в детската градина 

8. ежедневно да проверяват децата за паразити и да носят 

отговорност за това,че не са информирали учителя за заболявания 

на детето,водещи до сериозни последствия  

9. при отсъствие на детето за повече от 10 календарни дни да 

представят талон  за здравословното му състояние 

10. деца,боледуващи от инфекциозни и вирусни заболявания не се 

приемат до пълното им оздравяване и предаване на медицинска 

бележка за това 

да не довеждат детето си в детската градина със златни 

11. накити,пари,ценни и скъпи предмети и играчки.Персоналът на 

детската градина не носи отговорност за тяхното опазване 

12. да не допускат внасянето и ползването на мобилен телефон от 

децата в детската градина. 

13. да уведомяват учителите при промяна на адреса и телефонни 

номера 

редовно да се осведомяват за развитието на детето в 

образователно-възпитателния процес,за уменията за общуване с 

14. децата  и учителите и интегрирането му в средата на детското 

заведение 

15. да заплащат дължимите такси в срок 
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16. да предават и взимат детето си лично  от учителя или 

пом.възпитателя 

17. при невъзможност да вземат детето си в рамките на работното 

време лично,това да става с писмена декларация до учителя и 

документ за  самоличност на упълномощеното лице -член на 

семейството роднини или приятели,които ще взимат  детето. 

18. да уведомяват за отсъствия по реда,определен с този Правилник 

19. да се явяват в детската градина,когато важни причини налагат това 

или бъдат поканени от директора 

20. нямат право да накърняват с поведението си ,най-вече в 

присъствието на детето си,а после и пред други родители и 

колегия,авторитета и достойнството на директора,учителите и 

обслужващия персонал 

21. да не влизат в саморазправа с пресонала , със своите и другите 

деца. 

22. за всички проблеми,въпроси,предложения да се отнасят към 

директора на детската градина. 

 

 

 

Г Л А В А   Ш Е С Т А 

 

 

МЕДИЦИНСКО  ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 

          

 

Чл.100 

          Медицинското обслужване се осъществява от медицински сестри,  

назначени от кмета на район “Северен”. 

 

 Чл.101 

          Правата и задълженията на мед. сестра са регламентирани в   

длъжностната й характеристика и в Правилника за вътрешния 

трудов ред. 
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          Чл.102 

           Всички медицински документи си приемат и проверяват за 

редовност от  мед.лице, а при отсъствието й от заместваща я 

мед.сестра,определена със заповед на кмета на района. 

 

  

          Чл.103 

          Медицински документи се представят при постъпване на дете в  

дет.градина и при отсъствие повече от 10 календарни дни според 

изискванията на Наредба № 3 /МЗ. 

 

 Чл.104 

         Не се приемат деца с липсващи за възрастта им приеми на  

задължителните за Република България имунизации. 

  

          Чл.105 

          При заболяване на дете от ОВИ и заразни 

заболявания,предполагащи обявяването на карантина, родителите 

или личния лекар се задължават в срок от 24 часа да уведомят 

детското заведение. 

 

  

 

Г Л А В А  С Е Д М А 

 

 

ПОМОЩНО - ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 

 

            Чл. 106 

            Правата и задълженията на помощно-обслужващия персонал се                

определят съгласно КТ, длъжностните характеристики и 

Правилника за вътрешния трудов ред на детската градина. 

 

             Чл. 107 

             За изпълнението на възложената работа обслужващия персонал 

се отчита на директора  на детската градина и на ЗАС. 
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Г Л А В А  О С М А 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

 

       Чл.108 

 В детската градина се води задължителна документация съгласно  

Наредба № 4 на МОНМ от 2003 г. и сроковете за нейното 

съхранение 

 

1. Книга за протоколите от заседанията на пед. съвет – постоянен 

2. Книга за регистриране заповедите на директора – 5 г. 

3. Книга за контролната дейност на директора – 5 г. 

4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на 

МОН – 5 г. 

5. Дневник за входяща кореспонденция – 5 г. 

6. Дневник за изходящата кореспонденция – 5 г. 

7. Книга за регистриране на дарения – постоянен 

8. Свидетелство за дарение – постоянен 

9. Летописна книга – постоянен 

10. Книга за санитарното състояние – 5 г. 

11. Дневник за група,подготвителна група – 5 г. 

12. Удостоверение за преместване на дете от ПГ 

13. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 

годишна възраст – 5 г. 

14. Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина 

– съхранява се от родителя 

15. Книга за заповедите за храна – до финансова ревизия 

16. Регистрационна книга за издадените удостоверения - постоянен  

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

       Чл.109 

       Документите по Наредба № 4 които се ползват в детската градина се 

издават по образци утвърдени от министъра на МОНМ и се 

заверяват от директора на детската градина.За издаване на 

дубликати на тези 

        документи се ползват образци, утвърдени от МОНМ като върху тях 

се изписва  “Дубликат “ и се подписват от директора на ДГ и се 

подпечатват с печата на заведението. 

 

 

 

        Чл.110 

        Изискванията към формата съдържанието , воденето и 

съхраняването на задължителната документация на детската градина 

се определят с ДОИ за документите за системата на МОНМ и други 

нормативни документи. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

      Чл.111 

       /1/Финансирането на дейности в общинските детски градини се 

осъществява със средства от държавния бюджет чрез 

Министерството на образованието и науката и чрез общинските 

бюджети. 

       /2/ Размерът на средствата по ал.1 се определя съгласно държавното  

образователно изискване за едногодишната издръжка на деца в 

общинските градини. 
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        /3/ Чрез държавния и общински бюджет се осигуряват средства за:  

заплати, социални осигуровки, отдих,хранене, учебници и 

поддържане на МТБ. 

        /4/ Детските градини могат да реализират приходи в левове и във 

валута за подпомагане на издръжката и развитието на материално-

техническата им база в съответствие с нормативните актове. 

 

Чл.112 

        /1/Директорът на общинска детска градина разработва проект за    

финансиращ орган. 

        /2/  След приемане на Закона за държавния бюджет финансиращи 

        ят орган утвърждава бюджет/бюджетна сметка на второстепенните 

или от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, а 

директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита 

        пред финансиращия орган. 
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ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

 

 

1. Този Правилник е изготвен на основание § 8 от Преходните и 

заключителни разпоредби на ППЗНП,.и всичките му доп. и изменения  и 

е в съответствие с ЗНП и ППЗНП. 

          2. Настоящият Правилник е приет на заседание на педагогическия 

съвет с Протокол № 1 от 15.09.2015 г. и утвърден със заповед 

№11/16.09.2015 г. подлежи на актуализиране при промяна на 

нормативната база. 

3.  Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е 

гласувал - ПС. 

 4. При изготвянето на Правилника са използвани и спазени 

действащите към момента нормативни документи . 

5. ПС взема решения от неговата компетентност по въпроси, 

неуредени в този Правилник. 

6. Този Правилник е задължителен за спазване от училищното 

ръководство, педагогическия, непедагогическия персонал и родителите 

на децата от детската градина. 

          7.   Всички служители, работници и родители на децата от 

ДГ са равни пред този Правилник. 

8. С настоящия Правилник са запознати педагогическия и 

непедагогическия персонал и родителите на децата от ДГ. 

9. Неизпълнението на Правилника за дейността на детската 

градина е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване 

се носи дисциплинарна отговорност  съгласно КТ.  

10.Влиза в сила  от момента на неговото подписване и се 

актуализира с анекс при промяна на нормативните документи. 
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