
ПРАВИЛНИК  

ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В ДГ „АРАБЕЛА”, ВИДИН 
 
 
 
УТВЪРЖДАВАМ: ДАНКА СТАМЕНОВА 
                              ДИРЕКТОР 
 

С настоящия правилник се създава организация за пропускателния режим в ДГ „Арабела“, Видин.  
Правилникът регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престояване на 
служители, деца, родители, граждани, работници, влизане на моторни превозни средства, внасяне 
на обемисти товари /багажи/, както и изнасянето на материални средства в и от апартаментите на 
групите, помещенията и района на ДГ „Арабела“. 
Правилникът е задължителен за всички учители, служители, деца, родители, граждани, служители 
от други учреждения и организации, работещи и посещаващи ДГ, филиалите, помещенията и 
района. 
Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от медицинска сестра, 
административни служители, учители по групи, помощник -възпитатели, кухненски персонал, огняр. 
1. ЦЕЛИ НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ 

1.1. Осигуряване на строг пропускателен режим с цел недопускане на нарушения в ДГ „Арабела“. 

1.2. Опазване здравето и живота на децата и работещите в детското заведение. 

1.3. Недопускане на нерегламентирано проникване в сградата, кражби, извършване на терористични 

актове и други правонарушения, както и напускане на деца без надзор от родители или 

служители. 

1.4. Оказване съдействие на органите на МВР при охраната на обществения ред, борбата с 

престъпността, безопасността на движението и противопожарната безопасност. 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ИЗВЪН ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА 
2.1. От 7.00 часа до 8.30 часа пропускателният режим се осъществява от медицинската сестра и 
помощник-възпитател. 
2.2. От 10.00 часа до 18.30 часа пропускателния режим се осъществява от помощник-възпитател на 
смяна – първи етаж.  
2.3. Служителите са в групите, помещенията и двора на ДГ в рамките на установеното работно 
време. 
2.4. Влизането и излизането на служителите, деца и родители в/от двора на ДГ „Арабела“ става през 
централен вход, ул. „Любен Порчелов“ № 2; във ф-л „Незабравка“ през два входа – от ул. „Цар 
Симеон Велики” и от ж.к. „Бонония” 
2.5. Влизането и излизането на служителите, деца и родители в сградата на ДГ „Арабела“ става през 
централен вход на сградата; във ф-л „Незабравка“ през централен вход на сградата за служители, 
деца и родители; огняра през вход отоплителен блок, кухненски персонал през вход кухня.  
2.6. Първи влизат в сградата на ДГ кухненския персонал и огняра, които изключват СОТ-охраната. 
При проблеми в охраната, както и други обезпокоителни случаи, уведомяват директора, ЗАС и 
домакина. 
2.7. Влизането на персонала извън установеното работно време /почивни и празнични дни/ става 
само с писменно разрешение на директора на ДГ и се осъществява винаги от две лица. 
2.8. Забранява се изнасянето на хранителни стоки и инвентар от детската градина. 
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ 
НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ЗА ДЕЦАТА ОТ ДГ ИЗВЪН ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА 
3.1.Родителите предават ежедневно децата на учители или служител от ДГ във времето от 7.00 до 
8.30 ч. Медицинската сестра извършва сутрешен филтър на децата; 
3.2. Родителите вземат децата от учител/служител за времето от 16,00ч. до 18,30ч.;  
3.3. Децата се издават само на родителите или на лицата, декларирани от родителя. 
3.4. От 7.00-7.30 часа сутрин и от 16.00-18.30 ч. вечер децата се приемат/издават от дежурен учител.  
3.5. При заболяване/домашни причини/други, родителите могат да вземат детето в друго време.  
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ 
НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ЗА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ ИЗВЪН ЕПИДЕМИЧТА 
ОБСТАНОВКА 
4.1.Влизане на родителите за предаване/приемане на децата, посещение и престои в съответната 
група и сградата на ДГ е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да става без външни обувки или с медицински калцуни 
при предаване и приемане на децата; при покана от директора/учителите на съответната група; при 
заплащане на такси; за родителски срещи, празници, развлечения, участие в дейности в 

    



занималнята. 
4.2. Празници, родителски срещи, мероприятия се провеждат в музикален салон. След провеждането 
им помещенията се оставят чисти и добре подредени. Счупен инвентар се възстановява от 
родителите на групата. 
4.3. Всички храни и напитки, който се раздават на тържествата да са с отбелязани срокове и 
произход. 
4.4.Отговорници за провеждането на тържествата са учителите, които носят изцяло отговорност за 
цялото мероприятие, като не се допуска движение на родителите в останалите помещения. 
4.5. Родителите на децата от детското заведение посещават касиер-домакина за заплащане на 
месечна такса за детската градина в работното му време от 1-во до 10-то число на месеца. 
5.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ЗА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ИНСТИТУЦИИ И ФИРМИ И МПС 
5.1. Огнярите следят дворните врати и порталите за снабдяване да бъдат винаги затворени.  
5.2. Влизането на МПС, обслужващи ДГ става с разрешение на директора, съобразно график за 
снабдяване.  
5.3.Отключването и заключваето на външният портал за зареждане с хранителни продукти се 
извършва от: помощник- възпитателите и/или огняра. 
5.4. Влизането и престоя на автомобили, осигуряващи снабдяването на ДГ става само в работното 
време на касиер-домакина. 
5.5. Не се разрешава влизането в групите, помещенията и двора на лица, които: 
• са с неадекватно поведение - пияни, дрогирани и с явни психични отлонения;   
• внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, чиято употреба би застрашили живота и 
здравето на околните; водят и разхождат кучета и други животни;  
• разпространяват/продават/рекламират литература/артикули с религиозно или порнографско 
съдържание; проявяват педофилски и вандалски прояви; 
• носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и др. подобни; 
6. Пропускателен режим в условия на епидемична обстановка при спазване на 
Мерки за организиране на дейностите в ДГ в условия на COVID -19 
6.1. Родителите да бъдат уведомени за новия пропускателен режим и за правилата за работа на 
детската градина по време на извънредна обстановка. 
6.2. Посещението на ДГ в периода на извънредна епидемична обстановка става след декларирано 
информирано съгласие, изразено от родителите/настойниците на децата, за спазване правилата за 
работа на детските заведения в посочения период, съгласно декларация, разработена от МОН. 
6.3. Въвеждат се организационни промени (работно време на детската градина и период на приемане 
и предаване на децата), осигуряващо отстояние на най-малко 2 метра между семействата, като при 
подходящи атмосферни условия изчакването става на открито или когато атмосферните условия не 
позволяват, се осигурява безопасното приемане и предаване на децата без да се допускат родителит 
от входните фоайета. 
6.4. Приемът се извършва на входната врата. Прием на децата - сутрин от 7.30 до 8.30 часа.  
Издаване на децата от 13.00 до 18.00 ч.   
6.5. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице или упълномощено от директора 
лице, при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, 
като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър се 
измерва телесната температура на децата с термометър. В детската градина се допускат само 

афебрилни деца. При наличие на симптоми на заболяване /температура по-висока от 37,3 градуса, 

кашлица, хрема, неразположение и др./ може да бъде отказано приемане.  
6.5. Въвеждането на децата в детската градина се извършва от медицинските сестри и/или помощник-
възпитател при използване на необходими индивидуални предпазни средства – маска и ръкавици. 
6.7. В случай на температура по-висока от 37,3 градуса и/или признаци на заболяване, при влизане в 
детското заведение или по време на престоя му в него, се уведомява родителя и детето се насочва 
незабавно към личния лекар за проследване на състоянието му. 
6.8. Не се допуска влизане на придружителите на децата в сградата на ДГ. 
6.9. Родителите придружават детето само до мястото за прием, вземат го от мястото за издаване, без 
да влизат в сградата, освен ако не бъдат помолени, но в тези случаи - спазват изискванията за 
протекция. Физическата дистанция е задължителна между родители и персонал. 
6.10. При взимане на децата, родителите звънят на звънеца на съответната група на централния вход. 
Децата ще бъдат предавани от служител. Родителите изчакват пред входа с отстоянието между тях 
най-малко 2 м. Избягва се струпване пред входа на детската градина.  
6.11. При предаване/взимане на децата от ДГ, родителите използват предпазни средства. Не се 
допуска внасянето на лични играчки. 
 



 

 

6.12. Родителите на децата от детското заведение заплащат месечна такса за ДГ в работно време от 
1-во до 10-то число на месеца на специално организирано за целта място на входа на ДГ. 
6.13. Празници, родителски срещи, други общи дейности се провеждат онлайн или на открито при 
зпазване на изискваната дистанция.  
6.14. Пропускането и престоят на външни лица, контролни органи, стават с представяне на заповед 
за посещение в ДГ.  
6.15. При влизането в района на детската градина задължително да се проверяват документите на 
водачите на МПС и съответствието на превозваните от тях товари с данните за тях в 
съпровождащите документи. 
 
Настоящият Правилник е утвърден със Заповед на директора № 59/15.09.21г. Същият е веизменна 
част от правилника за дейността. Влиза в сила и може да се допълват при промяна в нормативната 
уредба или възникнали потребности. 

 


