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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Правилникът регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престоя 

на служители, родители, външни граждани и МПС, внасянето на обемисти багажи, 

товари, както и изнасянето на материални средства от сградата на детската 

градина.  

Чл. 1. Правилникът е задължителен за всички служители, родители, външни 

граждани, посещаващи сградата и района на детската градина.  

Чл. 2. Препис от Правилника се поставя на информационно табло на входа на 

сградата.  

Чл. 3. Правилникът има за цел да създаде условия за осигуряване на безопасна 

среда за престой на деца, служители и родители на територията на ДГ;  

Чл. 4. Охраната на детската градина се осъществява от външна фирма чрез СОД в 

извън работно време.  

 

II. ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

Чл.5. (1) Централния вход на ДГ „Здравец“ се отключва и освобождава от СОД 

сутрин в 6:00 ч. от помощник възпитателите (първа смяна) или от огняра, като се 

отваря и дворната врата.  

(2) От 6:30 часа е отворен за сутрешния прием на децата от дежурния учител, само 

входа на дежурната група, който се наблюдава от помощник възпитателите I-ва 

смяна.  

(3) В 7:00 ч. се отключват входовете за останалите групи, като дежурният учител 

предава приетите деца  на учителите по групи;  

(4) От 7:00 до 8:30 ч. децата се приемат от учителите по групите през съответните 

входове за групите, като по време на сутрешния прием, централния и южния вход 

се наблюдават от мед. сестра, а източния вход от пом.възпитател-първа смяна. 

(5) В 8.30 ч. входовете за групите се заключват от мед. сестра на здравен кабинет и 

остават заключени до 16:30ч..  

(6) След 8:30ч.  входните врати се отварят само при сигнализиране от родителите 

чрез позвъняване на входния звънец за прием на дете. 

(7) В часовете от 8.30 до 16.30ч. входните врати остават заключени. 
 

Чл. 6. През деня при извеждане на децата на двора:  

(1) Отговорност за входовете на групите носят учителите и помощник  

възпитателите, които извеждат децата на двора, като не допускат оставяне на 

отворени входни  врати.  

(2)  Забранява се влизане на деца сами в детската градина без придружаващо ги 

лице от персонала; 

(3) При прибиране на децата от двора входовете по групите се затварят от 

 учителя на последната група, която се прибира.  
 

Чл. 7. Забранява се на помощния персонал да оставя отворени вратите за групите 

през деня при почистване на дворните площадки и при изхвърляне на отпадъци. 
 

 Чл. 8. Организация при изпращане на децата вечер:  
(1) Централния, южния вход и  входа на източното крило на детската градина се отварят 

от 16:30ч. до 18:00ч.  за изпращане на децата. Входовете се наблюдават от помощник 

възпитателите II-ра смяна. 

(2) След 18:00ч. се заключват входовете на група „Червена шапчица“ и група 

„Звездички“ и остава отворен само главният вход на детската градина до 

18:30ч., откъдето се изпращат  децата от дежурния учител. 

(3) След 18:30 ч.и след предаване последното дете на родителите, дежурният 

помощник възпитател, проверява всички врати и прозорци в помещенията и 



издава обекта на СОД, след което заключва вратата на главния вход и дворната 

врата. 

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

 

Чл. 9.(1).Родители се пропускат през входовете на групите за времето на водене и 

вземане на децата. Контрол се осъществява от учителите, помощник 

възпитателите и мед.сестра;  

(2) Родители се пропускат за плащане на такси през входа на ЗАС в рамките на 

работното й време . Контрол се осъществява от ЗАС; 

(3) В часовете от 8.30 до 16.30ч., за осъществяване на контакти с лица от 

персонала се сигнализира чрез позвъняване на звънец на входните врати. 

(4) За посещения при директора на ДГ от родители на деца се ползва централния 

вход.  

(5). Гражданите, посещаващи директора и останалите отговорни длъжностни лица 

по различни поводи се пропускат от служителя на ДГ отворил вратата, след 

разрешение на лицето, което ще бъде посетено.  

(6). Гражданите, посещаващи директора, учителите и служителите се пропускат 

след записване на личните им данни по лична карта в “Дневник за външни 

посетители”, в който се вписва името на посетителя, името и длъжността на 

лицето, което ще бъде посетено, дата, час на влизане и излизане.  

(7). След посещението лицата следва незабавно да напуснат сградата, придружени 

от служителя на ДГ, при когото са били на посещение. Заключването на входната 

врата се осъществява от търсения служител. 

(8). Лицата, извършващи допълнителни педагогически услуги на територията на 

ДГ се задължават да използват само централния вход  за влизане и излизане, като 

задължително при излизане уведомяват лице от персонала за заключване.  

Чл. 10. Абсолютно се забранява на служители на ДГ да пропускат външни лица 

през входовете , определени за прием на деца и зареждане на детската градина с 

хранителни продукти. 

Чл. 11. Не се разрешава влизането в сградата и района на детската градина на 

лица, които са: 

 въоръжени;  

 с неадекватно поведение – пияни, дрогирани и с явни психични 

отклонения;  

 разпространяват, продават и рекламират материали с различно 

съдържание.  

 водят и разхождат кучета и други животни;  

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

Чл. 12. За извършване на СМР на територията на ДГ се допускат лица,    определени в 

списък от съответната фирма, извършваща СМР дейности, като същите ползват 

определен  вход на детската градина 

Чл. 13. За участие в родителски срещи и празници, се допускат родители, настойници 

и близки, посрещани от учители и помощник възпитатели.  

Чл. 14. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, сакове, торби, кашони, 

пакети, кутии), кореспонденция, апаратура и други от външни лица за съхранение при 

служители и в детската градина.  

Чл. 15. Детската градина не разполага с врати за достъп на МПС-та в двора.                

 

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

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА  

 

Чл. 16. Внасянето в сградата и района на ДГ на багажи, товари, техника, технически 

средства и имущества за служебни нужди и ползване става след получено разрешение 

от ръководството.  



Чл. 17. Изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества от 

сградата и района на ДГ става само след разрешение от ръководството.  

Чл. 18. При констатиране на нарушения при внасяне и изнасяне на багажи, товари, 

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

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

Чл.19. Всеки служител отговаря за опазване на имуществото на ДГ и на собствените 

си вещи в помещенията, които ползва ако същите са оставени без контрол и входовете 

са отворени; 

Чл.20. Контролът по спазване на пропускателния режим се осъществява от директора 

на ДГ“Здравец“. 

 

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1.Правилникът е изработен във връзка с осигуряване на безопасни условия на 

работа за опазване живота и здравето на децата, персонала и материалните ценности 

и е неотменна част от Правилника за дейността на ДГ“Здравец“. Утвърден със 

Заповед № 148 от 05.01.2017г.на директора на ДГ“Здравец“. 

 

 
 
            

 
 


