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ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ 

НА ДЕТСКА ГРАДИНА  «ПЧЕЛИЦА» 

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТАТУТ 

 

Чл.1. Детска градина «Пчелица» е институция в системата на предучилищното и училищното 

образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 10 месечна 

яслена възраст и тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование и стандарти за ранно детско развитие, 

приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката. 

Този Правилник урежда устройството, дейността, организацията, методите и средствата на 

обучение за осигуряване на качествено образование на децата. 

Чл.2. ал.1. Детска градина «Пчелица» е юридическо лице, с местно значение и утвърден 

авторитет, финансира се от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска 

собственост. 

Ал.2. ДГ “Пчелица” има точно наименование, седалище, официален адрес и собствен кръгъл 

печат, булстат, а именно: гр. Търговище, ул. «Н. Симов № 6», тел. 0601 6 39 72, булстат 

000870987. 

Чл.3. Педагогическото взаимодействие се организира в основни и допълнителни форми, като се 

осигуряват условия за създава условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване 

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

преминаване на детето към училищното образование. 

Чл.4. Процесът на предучилищно образование в ДГ е подчинен на прилагането на програмна 

система като част от стратегията за развитието на детската градина, приета с решение на 

педагогическия съвет. 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Чл.5. В ДГ “Пчелица”се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 10 м. до 

постъпването им в I клас, съобразно утвърдените стандарти за ранно детско развитие и в 

съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 

Чл.6. Ал.1. Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в 

годината на навършване на тригодишната им възраст. В яслената група в детската градина могат 

да постъпват деца от 10-месечна до тригодишна възраст. Постъпването на децата в детската 

градина се осъществява целогодишно.  

Ал. 2. Предучилищното образование в детската градина се организира в групи според възрастта 

на децата или в смесени групи. 

Ал. 3. Броят на групите и броят на децата в група в Детската градина «Пчелица» се определят от 

директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет и обществен съвет в 

съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното 

осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 7. ДЗ «Пчелица» работи с  общо  6 групи, разпределени както следва: - Една  яслена група; - I 

възрастова група Делфин; - II възрастова група Мечо Пух; - III подготвителна възрастова група  

Звездички; - IV подготвителна възрастова група Слънчо, една смесена възрастова група в с. 

Вардун.  



 

 

Чл. 8. Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта 

подготвителна възрастова група.  

Чл.9. ДГ “Пчелица” работи на петдневна работна седмица, целогодишно от 6.00 ч. до 18.30 ч., с 

изключение на официалните празници, периода на  ремонтна дейност по график и 

регламентираните ваканции. 

Чл.10. ал.1.  Приемът на децата в целодневна организация в детска или яслена група става от 6.30 

ч. до 8.15 ч., а изпращането от 16.00 ч. до 18.30 ч., като за времето 6.30 ч. до 7.00 ч. приемът 

стават в дежурната за деня група от помощник-възпитателя на смяна, а  за времето 7.00 ч. до 7.30 

ч. приемът стават в дежурната за деня група от дежурният учител.  

Ал.2. приемът и присъствието на дете в полудневна организация е в периода от 06,30 ч. до 12,30 

ч.; 

Ал.3. приемът и присъствието на дете в почасова организация е в периода от 09,00 ч. до12,00 ч.; 

Ал.4. При поставена карантина в групата, децата се приемат в самата група от учителите на 

групата. 

Ал.5. Приемът на децата в определените часове се извършва на входа на ДГ от медицинската 

сестра и помощник-възпитателя на смяна.  

Ал.6. Сутрешният прием  и изпращането вечер на децата се осъществява в двора на детската 

градина при подходяща температура и сухо време през топлите сезони на годината, а през 

есенно-зимните месеци – в дежурната за деня група.  През летния период дневния режим на 

децата се осъществява навън, съобразно подходящи за това атмосферни условия. Медицинската 

сестра следи за спазването на тази алинея като довежда до знанието на директора за извършени 

нарушения.  

Ал.7. С оглед спазването на изискванията на РЗИ и МВР не се допуска влизането на родителите и 

външни лица в помещенията на детската градина. Изключение се прави единствено при 

посещение на открити режимни моменти, родителски срещи, съвместни празници и др., за които 

към родителите се отправя нарочна покана от ръководството на детската  градина. 

Ал.8. За осигуряване на безопасността на децата в ДГ се забранява достъпът на външни лица в 

сградата на ДГ, освен когато същите са ангажирани служебно и представят документ за 

самоличност или служебна карта. 

Чл.11. За нормалното протичане на педагогическото взаимодействие в групите, приемът на 

децата става от до 08.15 ч., а изпращането от 16.30 ч. до 18.30 ч. 

Чл.12. ал.1. В целодневната организация в учебното време, в рамките на дванадесет 

астрономически часа, се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време - само 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и: 

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

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

задължителни подкрепителни закуски - между сутрешната закуска и обяда и 

между обяда и вечерята; 

3. дейности по избор на детето. 

Ал.2. В полудневна организация в учебното време, в рамките на шест последователни 

астрономически часа, се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време - само 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се  осигуряват и: 

1. условия и време за игра и почивка; 

2. условия и време за закуска; 

3. дейности по избор на детето. 

Ал.3. Почасовата организация се осъществява само през учебното време, в рамките на три 

последователни астрономически часа. В почасовата организация се организират основна форма, 

а ако продължителността на престоя на детето позволява - и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности 

по избор на детето. Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за 

целодневна или за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 

2 деца на почасова организация над максималния брой деца, определен в съответствие с 

разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и 2 от ЗПУО. 



 

 

Ал.4. Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане 

на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина 

в началото и в края на учебното време. Самостоятелната организация се провежда по заявено 

желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в 

регионалното управление по образование. 

Ал.5. Кандидатстването за самостоятелна организация става съгласно разпоредбите на чл.18 от 

Наредба № 5 за ПО.  

Чл.13.Учителите предават и приемат деца единствено от и на родителите. Не се допуска 

предаване на децата на по-големи братя, сестри, роднини и познати, освен при наличие на 

писмена молба от съответния родител, оформена като декларация с всички данни на родителя и 

на този, който ще вземе детето от детската градина. 

чл.14. При приема и предаването на децата не се разрешава на родителите въвеждането в двора 

на детското заведение на домашни любимци /кучета и др./, както и тяхното връзване на оградата 

и входовете на градината. 

Чл.15. Забранено е приемането и предаването на децата през оградата на  детското заведение. 

чл.16. ал.1. През ваканционните периоди, определени от Министерството на образованието и 

науката  се сформират сборни групи от деца в различни възрасти при спазване на разпоредбите 

на чл.38 – 39 от Наредба Община Търговище за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на  деца в предучилищна възраст в ДГ и училищата на територията на община 

Търговище 

Ал.2. Сборни групи могат да бъдат сформирани когато отсъства учител /болнични, изпълнение 

на граждански дълг и друг вид отпуск/ и невъзможност да се назначи негов заместник, при рязко 

спадане броя на децата в групите при обявени грипни епидемии, отработване на дни, определени 

с нормативен акт и др. Учителите предварително уведомяват родителите в коя група ще е детето 

и кой учител  ще отговаря за него. 

Чл. 17. Децата се предават от учителите на родителите в добър външен вид. 

Чл. 18. ал.1.След издаване на детето от учител на родител, родителят е задължен да напусне 

детското заведение и дворното пространство. Не се допуска застояване на родител и дете, или 

група от родители и деца на площадките и зелените площи на двора на детското заведение с 

оглед безопасността на останалите деца. 

Ал.2.Издаването на децата е до 18.30 ч. При неявяване на родители след приключване на 

работното време на детската градина, тя след 18.30 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, предава 

детето единствено и само на родителите. Непотърсените и невзети деца от родителите, се 

предават от учителя на детето/дежурния учител в РУ на МВР. За случая, съответния учител 

уведомява в устен и в писмен вид директора на детското заведение. 

Чл.19. ал.1. При промяна на местоживеене, работно място, домашен и служебен телефон, 

семейно положение и др., родителите са длъжни да уведомят учителите на своето дете. 

Ал.2. При проблеми в семейството - промяна в семейното положение /развод, сключване на 

последващ брак и др./, родителите в писмен вид уведомяват директора и учителите на своето 

дете. Уведомителното писмо да бъде придружено с копие на документи /бракоразводни решения, 

акт за граждански брак и др./, за да се удостовери кой от родителите има или няма право да взима 

детето от детската градина. Персоналът на детското заведение не е арбитър в семейни спорове и 

не се допуска да бъде въвлечен в проблеми, разрешаването, на които не влиза в длъжностната му 

характеристика. 

Чл.20.Не се допуска предаване на дете на родител в нетрезво състояние. 

Чл.21. ал.1. Не се допуска внасянето и ползването от децата на мобилни телефони, хранителни и 

козметични продукти, дребни предмети или играчки, които крият риск от поглъщане и са опасни 

за детското здраве. 

Ал.2 Внасянето на хранителни продукти за почерпка на децата /рожденни, именни дни и други 

тържествени поводи/ става след предварително съгласуване с медицинската сестра и представяне 

на сертификат за качество и срок на годност /за торти и ср.сладкарски изделия/, като родителя 



 

 

записва в съответния дневник донесените продукти и се подписва. Абсолютно е забранено 

внасянето на домашно произведени хранителни продукти. 

Чл.22.  ал.1. При заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина, съвместно 

с настоятелството, осигурява условия на територията си за организиране на педагогически 

дейности, които не са дейност на детската градина или училището. 

Ал.2. Дейностите по ал. 1 се извършват извън времето за провеждане на основните форми на 

педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство. 

ал.4. Дейностите по ал. 1 се организират за децата, които посещават детската градина. 

Ал.5. Родителите, съобразно интересите и потребностите на децата, подават писмено заявление 

до Настоятелството за участие на децата им в допълнителни дейности и други услуги срещу 

заплащане. 

Ал.6. Преподавателите, които извършват по договор с Настоятелството допълнителните 

педагогически услуги, пожелани от родителите срещу заплащане, строго спазват седмичното 

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

условия на възпитание, обучение и труд в детската градина. Носят отговорност 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. 

Ал.7. 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.  

Ал.8. Допълнителните образователни дейности се осъществяват сутрин от 11.00 ч. до 12.00 ч. и 

след обяд от 16.30 ч. до 18.00 ч. 

Ал.9. Лицата, извършващи допълнителни педагогически услуги строго и отговорно опазват 

материалната база на детската градина. 

 

ІІІ. ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА. ТАКСИ 

 

Чл. 23.  Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно 

образование  се осъществяват при условията и по реда на ГЛАВА ТРЕТА от Наредба, приета на 

заседание на Общински съвет на 31.08.2016 г. , в сила от 01.09.2016 г. 

Чл. 24. В съответствие с чл.57 от ЗПУО децата постъпват в детска градина не по-рано от 

учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. 

Чл. 25. В детската градина функционира яслена група, в която се приемат за отглеждане, и деца 

на двегодишна възраст. По преценка на родителите в детските групи в града и групата в с. 

Вардун могат да се приемат деца, които към м.септември навършват 2 години и има налични 

свободни места. 

Чл. 26. В детската градина се приемат деца с писмено заявление по образец от родителите или 

настойниците. Към него се прилагат копие от акта за раждане и медицински талон, заверен от 

личен лекар, документ за доказване на предимство /при кандидатстване за прием в яслена и 

първа група/. 

Чл. 27. Приетите в яслена и първа възрастова група деца постъпват в детската градина на 15 

септември на съответната година. В случай че 15 септември е почивен ден, те постъпват в 

детската градина на първия следващ работен ден. 

Чл. 28. При съществуваща възможност в детска градина, децата от яслена и първа възрастова 

група  се приемат и преди посочения срок. 

Чл. 29. При наличие на свободни места, деца се приемат целогодишно. 

Чл.30. Децата, приети в детската градина могат да се преместват в други детски градини на 

територията на Община Търговище през цялата учебна година при наличие на свободни места по 

реда на Наредбата на Общинския съвет 

Чл. 31. Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след подаване на 

писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина и след 

заплащане на дължимите такси. 



 

 

Чл.32. Децата от подготвителните групи могат да бъдат премествани след подаване на писмено 

заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина, като за 

преместването се издава Удостоверение за преместване. 

Чл.33. Децата от яслените групи преминават автоматично в първа група на детската градина, ако 

няма подадено заявление от родителя за преместване в друга детска градина. 

Чл.34. Детето постъпва в детска градина след представяне на изискуемите медицински 

документи съгласно чл.4, ал.2 от Наредба № 3 / 05.02.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към 

детските градини. 

Чл. 35. Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова 

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

удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. 

Чл. 36. Отсъствията на децата по  семейни причини през учебно време е допустимо за не повече 

от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в двудневен срок, 

преди настъпване на събитието. 

Чл. 37. 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. В подготвителните групи се допуска отсъствие в следните случаи: 

- само по уважителни причини – ако за отсъствията е представена медицинска бележка, 

документ от спортен клуб, в който членува детето, документ от ръководител на танцова, 

музикална или друг вид художествена формация, в която детето участва; 

- ако отсъствията са до 10 дни за периода 15.09 – 31.05 с уведомление от родителя до 

директора на ДГ. 

Чл. 38. При отсъствие по болест родителите информират по телефона учителят на групата в 

същия ден  и представят до 3 дни  издадена от същата дата медицинска бележка за заболяването 

на детето. В документа задължително се вписват обстоятелствата за възстановеното здраве на 

детето и се предава от родителя  на медицинското лице за допускане на детето до групата. 

Чл.39. При отсъствие на дете, за което няма никаква информация в детското заведение, първият 

ден се смята за присъствен (неизвинено отсъствие), защото заявка  за храна се прави от 

учителите І-ва смяна до 11.00 ч. в предходния  ден. 

Чл.40. При неразплатена такса за ползване на детска градина, съгласно Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Търговище за два последователни месеца от страна на родителя/настойника, детето се отписва от 

детската градина. 

Чл. 41. През периода на неучебно време, детската градина може да работи с намален капацитет 

на дейността си с оглед извършване на профилактика, ремонтни дейности и използване на 

полагаем годишен отпуск на служителите. Две седмици преди приключване на учебното време 

се обявява график, съгласуван с дирекция „Хуманитарни дейности“ и Настоятелството, утвърден 

със заповед на директора за работата на детската градина през неучебното време /по групи и по 

месеци/ в рамките на наличния персонал. 

Чл.42. Родителите подават заявления до директора на детската градина в десетдневен срок след 

обявяването на графика. Заявленията се разглеждат и одобряват в тридневен срок по общи 

критерии за всички детски градини, от тричленна комисия, назначена със заповед на директора. 

В състава на комисията влиза един учител, един представител на Настоятелството или 

Обществен съвет и завеждащ административната служба на детската градина. 

Чл. 43. В ДГ „Пчелица”  се приемат, възпитават и обучават деца със специални образователни 

потребности. 

Чл. 44. За децата, които не владеят български език се осигуряват допълнителни условия за 

овладяване на книжовен български език. 

Чл. 45. Ал.1.Съгласно раздел Трети от  Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на територията на община Търговище, в сила от 01.08.2016 г., 

родителите заплащат месечни такси за ползване на детска ясла и детска градина. 

ал.2. За ползване на детски ясли родителите и настойниците заплащат месечната такса, която се 

образува от броя присъствени дни умножени по 2.00 лв.  



 

 

ал.3. За ползване на детска градина от 3 и 4 годишни деца родителите и настойниците заплащат 

месечната такса, която се образува както следва:  

1. За град Търговище - от броя присъствени дни умножени по 2.00 лв.  

2. За селата - от броя присъствени дни умножени по 1.00 лв.  

Ал.4. За ползване на подготвителни групи в детска градина не се заплаща месечна такса за 

обучение. За храна родителите и настойниците заплащат месечната такса, която се образува 

както следва:  

1. За град Търговище - от броя присъствени дни умножени по 1.55 лв.  

2. За селата - от броя присъствени дни умножени по 1.00 лв.  

Ал.5. През периодите, когато детските ясли и детските градини са във ваканция, се заплаща 

таксата на ден за присъствие в дежурното детско заведение.  

Ал.6. Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:  

1. Деца с родители - редовни студенти;  

2. Деца с родител с 90% и повече процента намалена трудоспособност; 

3. Деца с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на 

компетентен орган.  

Ал.7. Когато две или повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски 

заведения в общината, таксата за второ и следващо дете се заплаща с 50 на сто намаление. 

Същото намаление се отнася и за деца полусираци.  

Ал.8 За близнаци и тризнаци се заплаща една месечна такса.  

Ал.9. Не се заплаща такса за сираци, деца на загинали при производствени аварии и природни 

бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;  

Ал.10. За ползване на намаленията родителите или настойниците подават декларация до 

директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.  

Ал.11. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от 

началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.  

Ал.12. Таксата се заплаща от ползвателя след ползване на услугата. 

Ал.4. Таксите се заплащат от 1-во до 10-то число на следващия месец, след ползване на услугата. 

Чл. 46. Учителите и медицинските сестри  не допускат деца в групата при неизплатени такси от 

родителите след десето число на месеца. 

Чл. 47. Родителите са задължени да заплатят дължимата такса на определените дати, дори ако в 

дните за плащане детето отсъства по домашни, здравословни или други причини от градината. 

 

ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

чл. 48 . Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година започва 

на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя 

започва на първия следващ работен ден.  

Чл.49.  Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време през учебната 

година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година.  

Чл. 50. Учебното време се състои от учебни седмици и учебни дни и се организира в 

педагогически ситуации. 

Чл. 51.  Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в 

основни и в допълнителни форми, а педагогическата ситуация е основна форма на педагогическо 

взаимодействие.  

Чл. 52. Основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, 

полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по 

ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 

Чл. 53. Родителите сами избират в каква организационна форма на педагогическо 

взаимодействие да се обучават децата им, като в срок до 01.09. на всяка учебна година подават  

писмено заявление до директора на ДГ.   



 

 

Чл.54. 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.55.В ДГ „Пчелица” може да се организират почасови   дейности като допълнителна услуга по 

отглеждане на децата по желание на родителите и при условия и по ред, определени с наредба на 

общинския съвет. 

Чл.56. В ДГ „Пчелица” процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на 

програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина. Програмната 

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

взаимодействие, подчинени на обща цел. 

Чл.57. Организацията на учебния ден е във времето от 06,30 ч. до 18,30 ч. и включва време за: 

- Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител 

- Закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска 

- Основни форми на обучение 

- Допълнителни форми на обучение 

- Следобеден сън 

 

V. ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА 

 

Чл.58. Храната за децата в ДГ се приготвя и доставя от кухня-майка и от ДЯ № 5. Заявка за храна 

за следващ ден се прави до 11,00 ч. Сутрин до 08,30 ч. ЗАС прави корекции на подадените от 

предния ден бройки за храна. 

Чл.59. (1) Приемът на доставената храна се извършва от работник кухня, ЗАС  и медицинската 

сестра, които своевременно проверяват всяка доставка по количество и хранителни качества. (2) 

При констатирани несъответствия в количеството и качеството на храната своевременно 

уведомяват директора и съответния доставчик, който от своя страна да извърши корекции. 

Дейността се документира с протокол, който се подписва от лицата, констатирали 

несъответствието. 

Чл.60. Седмично меню се предоставя от медицинската сестра на вниманието на родителите чрез 

поставяне на родителското табло за всеки отделен вход към групите.  

Чл.61. ал.1. Обедното хранене на децата от ДЯ и І група започва в 11,45 ч., а за останалите групи 

началния час на хранене е 12,00 ч. Подаването на храна в кухненския блок се осъществява през 

шубера по установен график. 

Ал.2. Храненето на децата в групата в с. Вардун започва в 12,00 ч. Подаването на храната се 

извършва от разливочната. 

Чл.62.Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник-възпитателя под 

контрола на учителя и от медицинската сестра за ДЯ. Отговорността за неспазване на 

изискванията и порциона на децата е тяхна. Медицинската сестра на ДГ всекидневно контролира 

консумирането на храната от децата. 

Чл.63. Забранява се внасянето за консумация от децата и персонала на торти, сладкиши и др., без 

разрешение на медицинската сестра/учителя и без необходимите документи /сертификат/ за 

трайност и годност. Разрешеният за внасяне хранителен продукт се вписва в дневника за 

внесените храни, като се отбелязва производителя и срока на годност, кой го е внесъл и се оставя 

проба в хладилника при медицинската сестра.  

Чл.64.  ал.1. При случай, че дете е закусвало у дома или по пътя към детската градина, 

родителите са задължени да уведомят писмено учителя за това, което е консумирало. 

Ал.2. Родителите са длъжни да уведомят медицинската сестра, ако детето им е на специален 

/диетичен/ хранителен режим, назначен от лекар или диетолог, да представят необходимите 

медицински документи и списък с храните, които детето не може да консумира.  

Ал.3. При необходимост от диетично хранене, удостоверено от родителите с документ от 

магистър по медицина и придобита специалност педиатрия, същата се доставя от специализирана 

кухня майка или се приготвя в къщи, като отговорността е на родителите.  



 

 

Чл.32. Хигиената в разливочната се поддържа на високо равнище. Отговорност за това имат 

медицинската сестра и работник-кухня/помощник-възпитателя. 

Чл.65. Пред вратата на разливочната се поставя влажна изтривалка за обувки, напоена с 

дезинфекционен разтвор. 

Чл.66.Забранява се: 

- Влизането на външни лица в разливочната, включително собствени деца и роднини на 

персонала; 

- Влизането в разливочната на персонал, като изключение се прави единствено за мед.сестра, 

ЗАС и директора; 

Чл.67. Контрол за изпълнението на всички хигиенни изисквания се осъществява от директора, 

медицинската сестра и назначена комисия.  

 

VІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ. УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В 

ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ, ИЗЯВИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСЕЩЕНИЯ НА РАЗЛИЧНИ 

ОБЕКТИ. 

 

Чл.68.(1) Организирането на детският отдих и туризъм се извършва съобразно чл.79, ал.5 от 

Закона за туризма, Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 

инициирана от институциите в системата на предучилищното и училищното образование  на 

МОН /2016 г./ и Наредба № 5 / 2016 г. за предучилищно образование на МОН. 

(2) Организираните туристически пътувания с обща цена се извършват въз основа на сключен 

договор между туроператор и директор на ДГ при спазването на чл.3 - 6 от Наредба за детските и 

ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирана от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование  на МОН /2016 г./. 

(3) ДГ може да организира следните туристически пътувания с обща цена: 

- детски лагери, екскурзионно летуване, походи, ДГ сред природата (зелена ДГ, пътуваща ДГ), 

ски ваканции и обучение по зимни спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, 

културно-развлекателна и опознавателна цел.   

(4) По време на учебната година децата може да участват в организирани прояви, изяви и 

мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни 

институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона 

за туризма. 

Чл.69 (1) Ред и начин на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и 

мероприятия в обществени, културни и научни институции: 

1.1. Всяко посещение и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от ДГ 

или други институции и провеждани в населеното място на детската градина, се 

разрешават от директора на детската градина с писмена заповед, в която се определя вида 

на мероприятието, групата/те, които ще го посетят, учителите и непедагогическият 

персонал, които ще придружават децата; 

1.2.В началото на учебната година, на първата родителска среща, учителите по групи 

уведомяват родителите за планираните и вероятни мероприятия, които ще се проведат с 

децата, като изискват тяхното съгласие, чрез попълнена декларация по образец. 

Декларацията се съхранява в личното досие на всяко дете. 

1.3.В деня преди мероприятието, учителите уведомяват родителите чрез поставяне на 

соъбщение на информационното табло на групата за създадената организация и лично при 

изпращане на децата.  

1.4. На придружаващият песонал се провежда инструктаж в деня преди мероприятието от 

лицето, отговарящо за ЗБУТ в ДГ; 

1.5. Всеки учител на група попълва информационен лист по образец за извеждане на децата 

от групата, в който вписва датата, час на тръгване и час на връщане, маршрута и броя 

деца, които участват в мероприятието и го предава на директора. Информационният лист 

се съхранява като неразделна част от заповедта на директора.  



 

 

1.6. При извеждането само на част от децата от групата, към информационният лист се 

прилага списък с имената на децата. 

(2) По време на пребиваването на децата в детската градина и при участието им в 

организирани от ръководството прояви на туризъм извън детската градина, учителите и 

помощния персонал ги предпазват от физическа и психическа преумора, от внезапно възникнали 

опасности, застрашаващи здравето и живота им. 

Чл.70.При извеждане на децата на двора, учителите и помощния персонал отговорно пазят 

децата при ползване на съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих, както и за евентуалното им 

отделяне от площадките и групата. Пиенето на вода, отделянето за тоалетни и др. помещения в 

сградата да става с придружител – възрастен. 

Чл.71.Ръководителите на различните форми на организиран отдих и туризъм, медицинският, 

педагогическият и останалият обслужващ персонал носят лична отговорност за опазване живота 

и здравето на децата от момента на поемането им в сборния пункт, по време на отдиха и до 

връщането им при родителите или настойниците. 

Чл.72. Организираните от ДГ форми на отдих и туризъм са разходка, наблюдение, излет, игри в 

природата, еднодневна екскурзия, туристически празник, ориентиране в местността. Всички тези 

прояви на туризъм се осъществяват с придружители на групата учител и помощния персонал.  

Чл.73.Освен при разходката за всички останали прояви на туризъм задължително  писмено се 

уведомяват родителите и се осигурява участието и на медицинския специалист на детското 

заведение. 

Чл.74.При провеждане на различни прояви на туризъм извън детското заведение /разходки, 

екскурзия, излети и др./, да се носи от първото и последното дете отличителна жилетка за 

безопасност на движението по улиците.  

Чл.75.Да не се допуска отделяне на дете от групата. Не се допускат странични разговори /освен 

свързани с образователно-възпитателната работа/, които отнемат вниманието на учителя от 

поверените му деца и създават условия за невъзможност на предотвратяване на евентуални 

злополуки.  

Чл.76.Не се допуска организирано излизане на група деца с придружители учител и помощния 

персонал от детското заведение за извършване на различни прояви на туризъм без разрешение на 

директора. 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА 

 

Чл.77. (1) Орган за управление и контрол на ДГ е директорът.  

(2) Директорът управлява и представлява ДГ.  

Чл. 78 (1) Директорът на детската градина организира и контролира цялостната дейност на 

институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

Чл. 79. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.  

(2) Административните актове на директора на ДГ могат да се оспорват по административен ред 

пред: кмета на общината – за общинските детски градини 

 

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

ПЕРСОНАЛ И МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТИ 

 

Чл. 80 (1) Педагогическите специалисти в ДГ 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 нормативните актове на МОН;  

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;  



 

 

6. да бъдат поощрявани и награждавани.  

(2) Педагогическите специалисти  в ДГ 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 ДГ;  

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 ДГ и специфичните потребности на децата, с които работят с цел подобряване 

качеството на образованието им.  

(3) Помощник-възпитателите имат следните задължения: 

1. осигуряват необходимите санитарно - хигиенни условия за създаване на оптимални условия на 

образователна среда, необходима за правилното развитие и възпитание на децата. 

2. помощник-възпитателят помага на учителя при организацията  и провеждането на основните 

педагогически ситуации, както и на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие  за 

реализирането на възпитателно - образователния процес в групата - посещения на театър, кино, 

екскурзии, разходки и други  различни  и развлечения. 

3. Съдейства за изграждане на здравно – хигиенни и културни навици у децата. 

4. Говори на децата спокойно и ясно, помага им при събличане, обличане и обуване. 

5. Строго е забранено на помощник-възпитателят да дава информация на родителите или 

настойниците по въпроси  за развитието на детето. 

(3) На педагогическите специалисти и непедагогическия персонал се дължи почит и уважение от 

децата, родителите, административните органи и обществеността. 

Чл.81. Педагогическият специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или 

подкрепа на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка 

на децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство. 

Чл. 82. 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 и учениците през предходната учебна година е 

извършвал обучение или подкрепа на деца и че това не са били деца, с които педагогическият 

специалист е работил в детската градина  в същия период. 

Чл. 83. Педагогическите специалисти в ДГ са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си 

с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на 

подготовка на децата 

Чл.84. Медицинското обслужване на децата в детското заведение се осигурява от медицинска 

сестра. Тя спазва стриктно изискванията на длъжностната си характеристика. 

Чл.85. Медицинската сестра носи отговорност за равнището на хигиенното и санитарно 

състояние в детското заведение /сграда, дворно пространство и прилежащи части /. 

Чл.86. Ежедневно извършва сутрешния филтър при приема на децата и отразява констатациите в 

съответната документация. Не се допуска прием на болно дете или на дете с лекарства, освен в 

случаите, когато това е необходимо /при алергични и др.подобни заболявания/. 

Чл.87. Всяка сутрин медицинската сестра извършва преглед на дворното пространство за 

наличие на замърсяване от външни лица, отровни гъби, счупени съоръжения за игра и отдих и 

др., които за заплаха за здравето и живота на децата, и взима мерки за премахването им. 

Чл.88. За всяко дете се води здравно досие, с необходимите медицински документи.  

Чл.89. В детското заведение задължително се оборудва спешен шкаф за оказване на медицинска 

помощ. 

Чл.90. Медицинската сестра задължително води Книга за санитарното състояние на ДЗ. 

Чл.91. Медицинската сестра контактува с представителите на РЗИ, изготвя всички необходими и 

изисквани от тази институция документи, справки, протоколи и др., придружава представителите 

й при извършване на проверки за хигиената и санитарното състояние на детското заведение, и 

отговаря компетентно на всички въпроси и проблеми. 



 

 

Чл.92. Медицинската сестра планира и провежда здравна просвета с децата и личния състав на 

детската градина, като представя на директора програма за утвърждаване.  

Чл.93. Медицинската сестра изнася на родителските табла по входове здравна, профилактична и 

др. информация. 

Чл.94. В детското заведение има изолатор, в който при необходимост и установяване от 

медицинската сестра 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 медицинската сестра. 

Чл.95. Медицинската сестра следи и отговаря за  недопускане  внасяне на лекарства от 

родителите в детската градина. 

Чл.96. В случай на необходимост и от степента на необходимост за лечение на дете се вика 

родител, личен лекар или Бърза помощ. Това се преценява от медицинската сестра. При нейно 

отсъствие преценката се прави от детската учителка, на която е поверено детето. Родителят има 

задължението да декларира своите координати и името, и телефона за връзка със личния лекар на 

детето, а учителят вписва данните му в дневника на поверената му група. 

Чл.97. При отсъствие на детето от детското заведение за повече от 10 дни, медицинската сестра 

изисква от родителя да представи медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със 

заразно болен. 

Чл. 98. Медицинските сестри в ДЯ ръководят и отговарят за цялостната работа в поверената й 

група, като: 

1. Приемат децата и извършват ежедневен контрол на здравословното им състояние, като се 

информират за това и от родителите; 

2. провеждат организирани занимания на децата в групата по писмени указания на главния 

учител в ДГ, при необходимост се обръщат за съдействие към него; 

3. наблюдават здравословното състояние на децата и оказват при необходимост първа помощ; 

4. прилагат индивидуален подход към всяко дете и активни грижи за новопостъпилите деца през 

периода на адаптацията им; 

5. отговарят за храненето на децата и правилното разпределяне на храната; 

6. организират и провеждат общозакалителни; 

7. вземат материали за микробиологичен анализ и следи за получаване на резултатите; 

8. следят за спазване на хигиенния режим в помещенията и контролира работата на 

детегледачката; 

9. контролират спазването на изискванията към факторите на средата. 

 

ІХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА.  

 

Чл.99. 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.100. 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 за приобщаването им 

към общността;  

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

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

3. да се запознаят с педагогическата 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 и с личностното развитие на децата им;  

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина или;  

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

8. да бъдат запознати с: 



 

 

- условията за прием, отписване и преместване на децата; 

- работното време на ДЗ; 

- размерът на месечните такси и срокът за тяхното изплащане; 

- необходимите вещи и помагала при постъпване в ДГ и ДЯ; 

- мерките за обезопасяване на условията, при които се отглеждат и възпитават децата; 

Чл. 101.  Родителите имат следните задължения:  

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

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

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

успеха и развитието им в образованието и спазването на правила в ДГ;  

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

страна на детето;  

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

на умения за учене през целия живот;  

6. да участват в родителските срещи;  

7. да се явяват в ДГ след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в 

подходящо за двете страни време. 

Чл.102. (1)Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително 

предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на 

организация в детска градина, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.  

(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100 до 500 лв. 

Чл.103. Родителите се задължават да уведомяват незабавно учителите за промени в адреса и 

телефона им. 

Чл.104. Родителите се задължават да: 

- поддържат редовен контакт с учителите; 

- да следят редовно  съобщенията  на информационните табла 

- Да предават детето си лично на учителя/помощник-възпитателя/дежурния на входа в детската 

градина  

- Да не носят лекарства за детето в детската градина, да не оставят лекарства в детското 

шкафче, освен в случаите когато е наложителен приемът на медикаменти, придружено с 

назначение от лекар и заключение, че с назначената терапия детето може да посещава ДЗ, за 

което са длъжни да уведомят медицинското лице 

- Да водят детето си здраво в детската градина 

- След боледуване да представят медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво, 

както и в случаите, когато детето е било изпратено от детското заведение с температура, 

повръщане, обрив, стомашно-чревни проблеми или др. болестни симптоми. 

- Да контролират детето си да не внася в детската градина ненужни и опасни предмети и 

играчки 

- Заплащат таксите в точно определеното време от 01 до 10 число на месеца 

- Да вписват в дневник внесените хранителни продукти за почерпка при различни поводи 

Чл.105. Родителите 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 директор, 

учителя и обслужващия персонал. 

Чл.106. Родителите нямат право да нарушават правилниците в детската градина, обществения 

ред и дисциплина в детската градина. 

Чл.107. При желание родителите оказват помощ и съдействие за подобряване на материално-

техническата база. Това желание се изявява в писмен вид /протокол/ на първата за учебната 

година родителска среща. На тази среща се избира родителски комитет и касиер. 

Чл.108. Родителите правят предложения пред родителския комитет, обществения съвет или 

настоятелството за подобряване на възпитателно-образователната работа и взаимодействието с 

обществени и други не правителствени организации. 

Чл.109. Родителския комитет е обществен орган за подпомагане на дейността на отделната 

детска група. 



 

 

Чл110. Родителите сами избират комитета и касиер при желание  да събират средства за 

подпомагане дейността на отделната детска група и градината като цяло на първата родителска 

среща. В протокола се написват имената на избраните родители и касиер на комитета. 

Чл.111. Родителите сами закупуват при желание от тяхна страна това, което според учителите в 

групата и самите родители смятат за необходимо за обезпечаване на възпитателно-

образователната работа на децата в групата и обогатяване на материално-техническата база. 

Учителите не събират пари от родителите. 

Чл.112. Децата в ДГ се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират: 

- равни възможности за физическо, духовно и социално развитие; 

- техните права, свободи и сигурност; 

- зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето; 

- възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност; 

- приобщаване към националните традиции  и културни ценности; 

 

Х. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

Чл.113 (1)Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни 

педагогически въпроси в детската градина.  

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.  

(3) Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет.  

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват 

представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва 

детската градина, медицинските сестри в яслената група.  

(5) 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. 114.  Педагогическият съвет в ДГ:  

1. приема стратегия за развитие на ДГ за следващите 4 години с приложени към нея план за 

действие и финансиране;  

2. приема правилник за дейността на ДГ;  

3. приема годишния план за дейността на ДГ;  

4. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  

5. определя символи и ритуали на ДГ и други отличителни знаци;  

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

7. запознава се с бюджета на детската градина,  както и с отчетите за неговото изпълнение;  

8. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  

Чл.115. Документите, които се приемат на ПС се публикуват на интернет страницата на детската 

градина. 

 

ХІ. ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

Чл.116. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за 

граждански контрол на управлението им.  

Чл. 117. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител 

на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца от ДГ.  

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

на детската градина. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се 

избират и резервни членове на обществения съвет.  

(3) Представителят на работодателите се определят от областния управител по предложение на 

представителните организации на работодателите.  

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

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



 

 

Чл. 118. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година.  

 (2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на детската градина участва и 

представител на настоятелството.  

(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на 

регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на 

юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.  

Чл. 119. (1) Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на 

обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.  

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и 

документи, необходими за дейността му.  

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

за свикването му.  

Чл. 120. (1) Общественият съвет в детската градина:  

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

за изпълнението й;  

2. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на 

резултатите от самооценката на институцията  и инспектирането на детската градина;  

3. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 

разходи, както и за отчета за изпълнението му само за средствата, получени от държавния 

бюджет. 

4. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към 

края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 

детската градина;  

5. участва с представители в комисията за атестиране на директора при условията и по реда на 

държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти;  

6. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира 

нарушения на нормативните актове;  

7. дава становище по приема на децата;  

8. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на ДГ.  

(2) При неодобрение от обществения съвет на стратегията тя се връща с мотиви за повторно 

разглеждане от педагогическия съвет. При повторното разглеждане педагогическият съвет се 

произнася по мотивите и взема окончателно решение.  

Чл.121. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се 

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

 

ХІІ. НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Чл.122. Сдружение “Училищно настоятелство ОДЗ „Пчелица” има за основни цели да: 

Подпомогне развитието и материалното осигуряване на ДГ „Пчелица”; да подпомогне дейността 

на педагогическия екип; да приобщава родителите и обществеността към дейността на детското 

заведение. 

Чл.123. Член на сдружението може да бъде всеки родител, както и всяко българско и 

чуждестранно юридическо и дееспособно физическо лице, имащо отношение към целите, които 

сдружението си поставя и дейностите, включени в предмета му на дейност. 

Чл.124. Членуването в сдружение Училищно настоятелство при ДГ „Пчелица” гр. Търговище е 

доброволно и се извършва с решение на Общото събрание, по предложение на Управителния 

съвет, въз основа на подадената от кандидата писмена молба. 

Чл. 125. За осъществяване на дейността си и за постигане на целите си сдружението набира 

средства от членски внос, дарения и завещания от български и чуждестранни физически или 

юридически лица, благотворителни акции, кандидатстване по проекти, други доходи, 

реализирани по  установен от закона ред. Размерът на членския внос се определя на Общо 



 

 

събрание ежегодно. 

 

ХІІІ. УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  И ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 126. Документите в системата на предучилищното и училищното образование се създават, 

обработват и съхраняват при спазване на държавния образователен стандарт за информацията и 

документите. Документацията, която се води и съхранява в ДГ е съгласно Наредба № 8 / 

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

образование  

Чл.127. Документите в системата на предучилищното и училищното образование се издават, 

водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид при спазване на Закона за Националния 

архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, 

съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и 

общинските институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г. (ДВ, бр. 17 от 2009 г.). 

Чл. 128. Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата за 

вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в 

администрациите. 

Чл. 129. Документите за дейността на институцията се отнасят до административния и 

образователния процес в нея и отразяват информацията в модул „Документи за дейността на 

институцията" от НЕИСПУО. 

Чл. 130. Документите, издавани или водени от ДГ, се попълват на български книжовен език 

ДГ издава  документ за завършено предучилищно образование. 

Чл. 131. Документите, издавани или водени от ДГ, се създават, попълват и водят или издават на 

хартиен и/или електронен носител съгласно разпоредбите на наредба № 8. 

Чл. 132. Със заповед  директора на ДГ  определя постоянно действаща експертна комисия 

съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд. 

Чл. 133. Документите, които се водят и съхраняват в ДГ са: 

- Списък-образец № 2 

- Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията 

- Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналите на заповеди за дейността и по 

трудово-правни взаимоотношения 

- Книга за контролната дейност на директора и констативните протоколи от направените 

проверки 

- Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН 

- Личното образователно дело се създава при постъпване на детето 

- Дневник входяща и изходяща кореспонденция  и класьорите с кореспонденцията 

- Книга за регистриране на даренията и класьорите със свидетелствата за дарения 

- Свидетелства за дарения 

- Летописна книга 

- Книга със заповедите за храна 

- Дневник на групата / подготвителна група 

- Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие 

- Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години/Лично образователно дело 

- Регистрационна книга за издадените удостоверения 

- Регистрационна книга за издадените  дубликати на удостоверения 

- Удостоверение за задължително предучилищно образование 

- Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование 

Чл. 134. Учителите водят дневник на група, който съхраняват на недостъпно за децата и външни 

лица място. 

Чл. 135.Учителите водят електронен вариант на дневника. 



 

 

Чл. 136. Учителите извършват първично събиране и обработване на информацията за децата, 

която подават на директора, съобразно сроковете по Наредба № 8. 

Чл. 137. След приключване на учебната година в ДГ се архивира информацията за дейността за 

съответната учебна година и се съхранява на електронен носител от НЕИСПУО. 

Чл. 138. ДГ съхранява информацията при спазване на посочените срокове в приложение № 2 от 

наредба № 8, при което се прилага съответно Наредбата за вътрешния оборот на електронни 

документи и документи на хартиен носител в администрациите, приета с ПМС № 101 от 2008 г. 

(ДВ, бр. 48 от 2008 г.). 

 

ХІV. УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО 

 

Чл. 139. Постигнатите компетентности от професионалния профил всеки педагогически 

специалист отразява в професионалното си портфолио, съгласно Наредба  за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти. 

Чл. 140. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и съдържа: 

- общи данни  

- документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения 

- доказателства за постиженията, отразяващи успехите – лични и на децата, материали, 

утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното 

развитие, резултати от педагогическата и методическа дейност 

- обосновка за избор на познавателна книжка 

- материали от участие в конференции, конкурси и семинари: реферати, 

- научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, 

видеозаписи, методически материали, създадени от него и др 

- списък на лични творби 

- взаимодействието с участниците в образователния процес, с други заинтересовани страни и 

др.; 

- съдържа информация за приноса за подобряване на материално-техническите условия, за 

физическата среда, за информационното и библиотечно осигуряване на институцията в която 

работи. 

Чл. 141. Професионалното портфолио се актуализира периодично, като се посочва и периода, за 

който се отнасят приложените копия на документи и други доказателствени материали. 

Чл. 142. Професионалното портфолио се създава и поддържа в електронен формат. 

 

ХV. ДЕТСКО ПОРТФОЛИО 

 

Чл. 143 В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско 

портфолио. 

Чл. 144. (1) Детското портфолио се изработва от учителите с активното съдействие на 

родителите, през целия престой на детето в детската градина. 

(2) Родителите подписват декларация-съгласие по образец за изготвяне на портфолиото но 

детето. 

Чл. 145. Детското портфолио съдържа следните страници: 

1. Име, презиме и фамилия, дата на раждане, адрес, снимка на детето 

2. Моето име означава 

3. Моето семейство – сведения за родителите, братя, сестри /снимки/ 

4. Моите приятели 

5. Моите любими книги, герои, храна и др. 

6. Моите интереси и любими занимания и игри 

7. Аз мога – детско творчество, спортни изяви и др. 

8. Моите постижения и успехи: 

- Физическо развитие – ръст, тегло, обиколка 



 

 

- Индивидуално развитие  в различните възрастови групи– мога да броя, мога да рисувам, 

познавам буквите и цифрите 

- Моята ръка на  3 г., 4 г., 5 г., 6 г. 

9. Моите празници 

10. Моите впечатления 

11. Какъв искам да стана на  3 г., 4 г., 5 г., 6 г. 

12. Учителите разказват за мен  на  3 г., 4 г., 5 г., 6 г. 

13. Отзиви и пожелания 

Чл. 146. В края на предучилищното образование, с цел осигуряване на продължаващо 

взаимодействие между  родителите и учителите в първи клас, портфолиото им се предава. 

 

ХVІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИТЕ 

 

Чл.147.  (1) Детската градина се финансира със средства от държавния бюджет, чрез ПРБК и със 

средства от местна дейност, разпределени по утвърдени формули,  като дейностите, които се 

финансират са: 

1. издръжка на процеса на възпитание и обучение на децата; 

2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; 

3. развитие на детските градини; 

4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието. 

(2) Освен със средства по ал. 1 дейностите в ДГ може да се финансират и със средства от 

бюджета на община Търговище, от европейски фондове и програми и от собствени приходи на 

институциите.  

Чл.148. ДГ публикува на интернет страницата си утвърдения бюджет за календарната финансова 

година и отчета за неговото изпълнение. 

Собствените приходи, чрез които ДЗ има право да набира средства за издръжка и развитие са – 

дарения, завещания, такси и други източници, реализация на продукция, квалификационна и 

творческа дейност, образователни и други услуги, определени с наредбата министъра на 

образованието и науката. 

Чл.149.(1) Финансирането на  ДГ се уреждат с Наредба за финансиране на институциите в 

системата на ПУО и обхваща: 

- Условия и ред за определяне на броя на децата в групите; 

- Условия и ред за осигуряване на обучение по български език; 

(2) Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло дейностите за: 

1. задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна възраст до постъпването 

им в I клас,  

2. отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслена група в ДГ; 

3. отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца от 2- до 4-годишна възраст 

в групи в ДГ; 

4. разходите за персонал и присъщата издръжка; 

5. целеви средства за подпомагане на храненето на децата в задължително  ПО; 

6. целеви средства за изпълнение на дейностите по приобщаващо образование; 

(3)  ДГ е на делегиран бюджет и броят на групите в нея се определя в началото на учебната 

година от директора при спазване на нормативните разпоредби, като броят на децата в   

съответната възрастова група се раздели на норматива за максимален брой на децата съгласно 

приложение № 7 от Наредбата за финансиране на институциите. След определянето на броя на 

групите броят на децата в групите може да се завиши с до 2 деца в група над максималния 

съгласно приложение № 7 с изключение на броя на децата в яслените групи.  

(4) Посещението на децата в група се отчита чрез показателя „средна месечна посещаемост". 

Средната месечна посещаемост се изчислява, като сумата от броя на присъствалите деца 

за всеки работен ден от съответния месец се раздели на броя на работните дни. Броят на децата, 

изчислен на базата на средна месечна посещаемост, не може да е по-малък от минималния брой 

деца в група съгласно приложение № 7. Когато за период от три последователни месеца средната 



 

 

месечна посещаемост на децата в отделните възрастови групи се намали под определения 

минимален брой деца в група, групите могат да се разформират и се сливат с останалите при 

спазване на нормативите за минимален и максимален брой съгласно приложение № 7. 

(4) При определяне на средната месечна посещаемост не се включва времето от 24 декември до 6 

януари, от 1 юни до 15 септември, както и времето на епидемичен взрив и грипна епидемия в 

детската градина. 

 

ХVІІ. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА В ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА /СГРАДИ И ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО/ И ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ. 

 

Чл.150.Правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в детската градина се определят като 

права и задължения на целия личен състав, родители и други посетители.  

Чл.151.Забранява се преминаването на граждани през двора на детската градина. 

Чл.152.Забранява се влизането и паркирането на моторни превозни средства на входовете и на 

територията на детската градина, с изключение на автомобили, осъществяващи товарно-

разтоварна дейност за нуждите на ДГ. 

Чл.153. ал.1. В детската градина се осъществява пропускателен режим за външни лица само през 

служебния вход, като посетителят е длъжен да удостовери самоличността си чрез показване на 

лична карта или служебен пропуск и да съобщи кого търси. При отказ да направят това, не се 

допускат в ДЗ. 

ал.2. Децата влизат заедно с родителите си. Преминават задължително през филтър, провеждан 

от медицинската сестра. 

ал.3. От 08.40 ч. до 16.00 ч. входовете на детското заведение се заключва. При необходимост  

вратите се отварят след позвъняване. 

ал.4. Дежурни на входа са медицинската сестра, ОПВКГС и  помощник-възпитател по график. 

Чл.154. Не се допуска внасянето на обемисти предмети и вещи, освен с разрешение на директора 

на детската градина. 

Чл.155. През нощта, през почивните дни и официалните празници е осигурена СОТ охрана на ДЗ. 

 

ХVІІІ. ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

БДП 

 

Чл. 156. Дейностите по гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

са регламентирани в ДОС по Наредба № 13 / 2016 г. 

Чл.157. В ДГ гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се 

осъществяват във всички възрастови групи: 

1. интегрирано в обучението по образователните направления; 

2. интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; 

3. като самостоятелно образователно направление, когато иновативна или авторска програмна 

система предвижда това. 

Чл.158. В ДГ се разработва програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование, за четири годишен период. Същата може да се актуализира на всеки две години. 

Чл. 159. Част от политиките по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

са: 

- откриването и закриването на учебната година; 

- официалното раздаване на удостоверението за завършена подготвителна група; 

- връчване на грамоти на отличили се деца и учители; 

- честването на националния празник, на официалните празници, на дните на национални герои и 

будители, на рожденния ден на ДГ; 

- изпращане на децата от ДЯ и ПГ; 

- традиционни срещи на бивши възпитаници и учители в ДГ; 

- химн на ДГ; 



 

 

- възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание 

чрез: 

а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и ДГ моменти;  

б) поставяне на националния флаг на фасадата на ДГ. 

- не се допуска обособяване на групи по етнически и религиозен признак. 

Чл.160. (1) Дейностите по БДП се планират интегрирано в образователното съдържание.  

(2) за период от четири години се изработва програма по БДП, която може да се актуализира на 

всеки две години. 

(3) всяка група на първата родителска среща определя заедно с родителите най-безопасен 

маршрут за придвижване. 

(4) родителите в началото на учебната година подписват декларация за съгласие по образец,  че 

са съгласни децата им да бъдат извеждани извън територията на ДГ от учителите на групата в 

рамките на града / селото за участие в различни мероприятия. В деня преди мероприятието 

учителите уведомяват родителите за създадената организация. 

(5) при провеждане на мероприятие извън ДГ, първото и последното дете в колоната 

задължително носят светлоотразителна жилетка. 

(6) групата задължително се придружава от медицинско лице и най-малко двама възрастни – 

учител и помощник-възпитател. 

 

ХІХ. ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ И ПОМАГАЛА 

 

Чл. 161. (1) В предучилищното образование се ползват познавателни книжки и учебни помагала, 

утвърдени от министъра на образованието и науката за всяка учебна година. 

(2) Познавателната книжка е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение на 

детето по едно или няколко образователни направления за определена възрастова група на 

предучилищното образование за овладяване на компетентностите, посочени в държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование.  

(3) Познавателните книжки за децата в задължителна предучилищна възраст са безплатни и 

се осигуряват от ДГ. 

(4) За децата от яслена, първа и втора група могат да бъдат закупени познавателни книжки по 

желание на техните родители. 

(5) Учителите имат право сами да изберат учебните помагала и познавателните книжки, по 

които ще работят през учебната година. 

 

ХХ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

 

Чл.162. Качеството на предоставяното образование в институцията се управлява в 

съответствие с държавния образователен стандарт за управление на качеството в 

институциите. 

Чл.163. Качество на образованието е степента на съответствие на предоставяните публични 

образователни услуги с: 

1. нормативните изисквания (закони, държавните образователни стандарти и други 

юридически актове); 

2. очакванията на гражданите и потребителите на образователните услуги (деца и родители, 

работодатели); 

3. очакванията на други заинтересовани страни. 

Чл.164. Управлението на качеството в институциите е непрекъснат процес на организационно 

развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне 

на подобрения в работата на детските градини и училищата. 

Чл.165. Управлението на качеството в институциите се основава на следните принципи: 

1. ефикасност и ефективност; 

2. автономия и самоуправление; 

3. ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса; 



 

 

4. ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите на институцията; 

5. непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството в институцията. 

Чл.166. Целите на управлението на качеството в институциите са: 

1. повишаване на качеството на предоставяното образование в детската градина; 

2. подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете по отношение на неговите 

образователни резултати; 

3. организационно развитие на детската градина. 

Чл.167. Минималните задължителни изисквания към управлението на качеството в детската 

градина се отнасят до: 

1. анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в 

работата на детската градина; 

2. областите на самооценяването; 

3. участниците в процеса на самооценяването; 

4. условията и реда за извършване на самооценяването; 

5. съдържанието на доклада от самооценяването; 

6. начините на представяне на резултатите от самооценяването; 

7. срока на съхранение на документацията от самооценяването. 

Чл.168. (1) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на 

подобрения в работата на детската градина се осъществява на всеки две години чрез 

разработването и изпълнението на стратегията по чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО). 

(2) Стратегията се разработва за период от 4 години, като за всеки две учебни години се 

разработва план за действие към нея, конкретизиращ дейностите по изпълнението й за 

съответните учебни години. 

(3) Документите по ал. 2 се приемат от педагогическия съвет и се одобряват от обществения 

съвет на детската градина. 

(4) Планът за действие по ал. 2 се приема преди началото на първата учебна година. 

(5) Стратегията за развитие на детската градина и планът за действие към нея се публикуват 

на интернет страницата на институцията. 

Чл. 169.(1) Анализирането в процеса на управление на качеството в институциите се основава 

на данните за: 

1. резултатите от изпълнението на целите на институцията; 

2. силните и слабите страни, възможностите и рисковете за развитието на институцията; 

3. индивидуалния напредък на всяко дете по отношение на неговите образователни резултати; 

4. специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на 

предоставяното образование, в това число факторите на социалната среда. 

(2) Анализирането е етап от разработването или актуализирането на стратегията за развитието 

на институцията. 

Чл.170. Планирането на дейностите в процеса на управление на качеството се извършва на 

основата на анализа на: 

1. дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията; 

2. отговорните лица и сроковете; 

3. необходимите ресурси; 

4. показателите за измерване на постигането на целите, заложени в стратегията. 

Чл.171. Отчетът на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията се 

представя за приемане на педагогическия съвет и за становище на обществения съвет. 

Чл.172. Оценяването в процеса на управлението на качеството се извършва чрез 

самооценяване и инспектиране на образователната институция. 

Чл.173. (1) Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на 

предоставяното образование за две поредни учебни години чрез дейности, процедури и 

критерии, определени от детската градина. 

(2) Процесът на самооценяването завършва преди края на всяка втора учебна година. 

(3) Самооценяването се извършва в следните области: 



 

 

1. управление на институцията, което включва: ефективно разпределяне, използване и 

управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, лидерство, стратегии и 

планиране, взаимодействие на всички заинтересовани страни; 

2. образователен процес, който включва: обучение, възпитание и социализация и резултатите 

от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със 

специални образователни потребности и превенцията срещу отпадане от системата на 

образованието. 

Чл.174. Участници в процеса на самооценяването са учителите, директорът, другите 

педагогически специалисти, както и родителите. 

Чл.175. Самооценяването се извършва от работна група от представители на институцията, 

която: 

1. предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите 

за самооценяването на качеството на предоставяното образование в детската градина; 

2. провежда самооценяването; 

3. изготвя доклад от самооценяването, който представя на директора. 

Чл.176. (1) Критериите, показателите и инструментите за самооценяване на качеството на 

предоставяното образование се приемат от педагогическия съвет след предложение на 

работна група по самооценяването и се утвърждават от директора. 

(2) Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на редовно 

анкетно проучване на мнението на родителите за качеството на образователните услуги и 

цялостната дейност на институцията. 

(3) Инструмент в процеса на самооценяване може да бъде и анкетно проучване на мнението 

на педагогическите специалисти, медицинските специалисти, непедагогическия персонал за 

качеството на образователните услуги и цялостната дейност на институцията. 

Чл.177. Самооценяването в детска градина „Пчелица“ включва следните етапи: 

1. определяне на работната група; 

2. обучение на членовете на работната група; 

3. подготовка – определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и 

инструментите за самооценяване; 

4. провеждане на информационна кампания сред учителите, другите педагогически 

специалисти и родителите; 

5. провеждане на самооценяването; 

6. обработване на информацията от проведеното самооценяване; 

7. анализиране на получените резултати от самооценяването; 

8. предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване 

на качеството на предоставяното образование; 

9. изготвяне на доклад от самооценяването; 

10. утвърждаване на доклада от самооценяването. 

Чл.178. Измерването на качеството се осъществява чрез прилагането на система от дейности и 

процедури по установяване на степента на съответствие с нормативната уредба и целите на 

организацията. 

Чл.179. Критериите се групират в две области: управление на организацията и образователен 

процес. 

Чл.180. (1) Показателите – количествени и качествени, определят равнището на съответствие. 

(2) Количествените оценки са общ брой точки по всеки показател и %. 

(3) Максималният брой точки е 100. 

(4) Максималният брой точки за всеки показател се разпределя в 4 нива на оценяване. 

(5) Постигнатото качество се определя чрез крайната оценка, която се формира от сбора на 

получените точки по всички критерии изразени в проценти. 

(6) Крайната оценка на количествените и качествените равнища определя качеството на 

предоставяното образование в детската градина в четири равнища: 

1. отлично – над 75 % 

2. добро – от 50 до 75% 



 

 

3. задоволително – от 30 до 50% 

4. незадоволително – до 30% 

Чл.181. (1) Докладът от самооценяването съдържа: 

1. информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията през 

периода на самооценяването; 

2. данни за използваните инструменти при самооценяването; 

3. данни за резултатите от самооценяването; 

4. сравнение на данните с резултатите от предходното самооценяване; 

5. анализ на резултатите от самооценяването; 

6. предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване 

на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни лица за тяхното 

изпълнение. 

(2) Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на втората учебна 

година. 

(3) Докладът е част от двугодишния отчет за изпълнението на плана за действие към 

стратегията за развитието на детската градина. 

Чл.182. Мерките за повишаване на качеството на образованието се публикуват на интернет 

страницата на институцията в 7-дневен срок след утвърждаването им от директора и са 

достъпни за период не по-малък от 4 години от публикуването им. 

Чл. 183. Документацията от самооценяването се съхранява в институцията не по-малко от 5 

години. 

Чл.184. Внасянето на подобрения в работата на институцията се извършва: 

1. чрез изпълнение на плана за действие към стратегията за развитие на институцията 

през следващите 2 години, в който се включват мерките, предложени от работната група по 

самооценяването и обществения съвет и приети от педагогическия съвет; 

2. чрез актуализиране на стратегията за развитие на детската градина или формулиране на 

нови цели при установена необходимост. 

Чл.185. Подобрения в работата на институцията се осъществяват и чрез изпълнение на 

препоръките след оценката и насоките от инспекцията от Националния инспекторат по 

образованието.  

Чл.186. Органи за управление на качеството в детска градина „Пчелица“ са директорът и 

педагогическият съвет. 

Чл.187. (1) Директорът организира, контролира и отговаря за процеса на управлението на 

качеството, като: 

1. организира изпълнението на дейностите по самооценяването; 

2. определя работната група, нейния състав, задачите и сроковете за тяхното изпълнение; 

3. осигурява обучение на членовете на работната група; 

4. организира провеждането на информационна кампания сред учителите, другите 

педагогически специалисти и родителите; 

5. определя начина на участие на учениците, учителите, другите педагогически специалисти и 

родителите в процеса на самооценяването; 

6. утвърждава дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за 

самооценяването; 

7. утвърждава доклада на работната група след приемането му на заседание на педагогически 

съвет. 

8. Директорът запознава педагогическия съвет и обществения съвет с доклада от 

самооценяването и двугодишния отчет за изпълнението на плана към стратегията. 

Чл.188. Педагогическият съвет приема двугодишния отчет към плана за действие към 

стратегията за развитие на детската градина и мерки за повишаване на качеството на 

образованието. 

 

ХХІ. ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл.189.  (1) На децата в ДГ се осигурява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. 



 

 

(2) Дейностите по приобщаващо образование се организират съгласно ДОС за приобщаващо 

образование, то е неизменна част от правото на образование и се реализира в съответствие с 

принципитe в чл. 3, ал. 2 от ЗПУО. 

(3) Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от други педагогически 

специалисти в детската градина и е насочена към развиване на потенциала на всяко дете и 

гарантира участието и изявата на децата в образователния процес и в дейността на детската 

градина; 

(4) Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  

2. организиране на занимания по интереси;  

3. грижа за здравето, чрез организиране на различни програми, свързани със здравното 

образование, здравословното хранене  и други;  

4. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения – провеждане на 

скрининг-тестове;  

5. поощряване с грамоти при участие и класиране на деца в конкурси, фестивали и др.;  

6. логопедична работа; 

7. обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български език;  

8. прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие;  

9. индивидуална и групова работа при установени езикови и/или емоционално-поведенчески, 

и/или сензорни затруднения. 

(5) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост от плана за 

подкрепа на детето или ученика, в който се определят конкретните дейности за допълнителната 

подкрепа за личностно развитие и необходимите специалисти за предоставянето на подкрепата 

(6) в началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя координатор, който 

координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и 

дейностите с педагогическите специалисти и с родителите във връзка с подкрепата за личностно 

развитие на децата 

(7) Учителите в групата съвместно с останалите педагогически специалисти, които работят с 

детето, установяват напредъка на всяко дете, което е включено в дейности към превенцията на 

обучителните затруднения, два пъти в рамките на учебната година, въз основа на материали от 

дейността му – рисунки и други творчески работи на детето, както и в резултат на писмени 

становища от логопеда, психолога или от друг специалист за развитието на детето. За 

резултатите от напредъка на детето учителите изготвят доклад до директора в края на учебната 

годината. Материалите, становищата и докладът се съхраняват в детското портфолио и в личното 

образователно дело на детето. 

(8) Учителите в групата запознават родителя с предприетите конкретни мерки и го информират 

за резултатите от изпълнението им.  

(9) В случаите когато дете получава обща подкрепа и не се отчита напредък в развитието му в 

рамките на три месеца, учителите в групата на детето, запознават родителя за необходимостта от 

извършване на оценка на индивидуалните потребности. 

(10) Оценка на индивидуалните потребности на децата за осигуряване на допълнителна подкрепа 

се органицира при спазване на чл. 71 – 81 от Наредба за приобщаващо образование. 

(11) предоставяната допълнителна подкрепа в ДГ е краткосрочна или дългосрочна в зависимост 

от индивидуалните потребности на всяко дете. 

(12) за организирането на допълнителна подкрепа задължително се изисква писмено съгласието 

на родителя на детето.   

 

ХХІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.190.Правилникът се издава на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и е съобразен с 

действащата нормативна уредба в системата на ПУО и МЗ. 

Чл.191. Настоящият правилник е приет на ПС и влиза в сила от 15.09.2017 г. 



 

 

Чл.192. При промяна на нормативната уредба правилникът подлежи на актуализация и 

съгласуване на ПС. 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Хр. Ангелова – ст. учител, председател на СО 


