
 

1 

 
 
 

 

УТВЪРДИЛ 

Маргарита Атанасова - 

Директор на ДГ“Здравец” 

 
 

 

 
 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

2 

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;  

 

II. ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

Чл.4. ДГ „Здравец“ филиал с.Горски долен Тръмбеш се  отваря сутрин в 6:30 ч. от 

готвача.   

Чл.5. Дворната врата остава отключена, а входа на детската градина остава 

заключени целодневно.  

Чл.6. В сградата на детската градина не се допускат външни лица. 

Чл.7. При необходимост на външни лица от контакти със служители на детското 

заведение, лицата позвъняват на входа и изчакват навън появяването на търсеният 

служител. Същите трябва да бъдат с предпазни средства - маски. 

Чл.8. В сградата на детската градина не се допускат родители. 

При воденето и вземането на дете от детската градина или при наложили се 

контакти през деня, родителите позвъняват на входа на групата и изчакват навън 

излизането на служител, който да приеме или предаде детето им. Родителите 

задължително трябва да бъдат с предпазни средства – маски. 

Чл.9. При доставка на хранителни продукти, доставчиците доставят стоката и 

документацията до входната врата, където същите се приемат от готвача / 

помощник възпитателя. 

Доставчиците не се допускат в сградата на детската градина. 

Чл. 10. През деня при извеждане на децата на двора:  

(1) Отговорност за входа на детската градина носят учителите и помощник  

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

отворена входна  врата.  

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

лице от персонала; 

(3)При прибиране на децата от двора, входа се заключва от  учителя или 

помощник възпитателя.  

Чл. 11. Забранява се на помощния персонал да оставя отворена входната врата 

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

Чл 12. Вечер, след приключване на работното време, помощник възпитателят 

проверява всички врати и прозорци в помещенията, след което заключва вратата 

на главния вход и дворната врата. 
 

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

 

Чл. 13. Ако обстоятелствата налагат да бъде допуснат родител или външно лице в 

детската градина, той/тя следва да сигнализира чрез позвъняване на звънец на 

входната врата, да премине през мокрия филтър на входа, да носи лични 

предпазни средства/маска/, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си 

преди влизане. 
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 Чл. 14. Гражданите, посещаващи длъжностните лица поради наложили се 

обстоятелства, се пропускат от служителя на ДГ отворил вратата, след разрешение 

на лицето, което ще бъде посетено.  

Чл. 15. Гражданите, посещаващи длъжностните лица, се пропускат след записване 

на данните им в “Дневник за външни посетители”. Вписва се името на посетителя, 

името и длъжността на лицето, което ще бъде посетено, дата, час на влизане и 

излизане.  

Чл. 16. 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. 

Чл. 17. 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. 18. За извършване на СМР на територията на ДГ се допускат лица,   определени 

в списък от съответната фирма, извършваща СМР дейности. 

Чл. 19. 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. 20. 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. 21. 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. 22. Изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества 

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

Чл. 23. 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.24. 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; 

 

 

     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

   §1. Контролът по спазване на пропускателния режим се осъществява от 

директора на ДГ“Здравец“. 

 

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“.  

Правилникът е утвърден със Заповед № 189 от 07.03.2022г. на директора на 

ДГ“Здравец“ 

 


