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ПРОЦЕДУРА 

ЗА ПОДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ, 

СИГНАЛИ И ОПЛАКВАНИЯ 

В ДЕТСКА ГРАДИНА „АРАБЕЛА“, 
ВИДИН 

 

 
Позоваване: Действаща нормативна уредба. 

● Закон за предучилищното и училищното образование 

● Закон за закрила на детето 

● Административно процесуален Кодекс 

● Закон за достъп до обществена информация 

● Закон за защита на личните данни 

● Наредба на МС за административно обслужване 

● Правилник за дейността на ДГ „Арабела“ 
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Чл.1. С настоящата процедура за подаване на жалби, сигнали и 
оплаквания се определят условията и редът за: 

- Подаване на жалби, сигнали и оплаквания; 

- Разглеждане на жалби от страна на семействата, персонала; 
- Обжалване; 

- Водене на регистър за жалбите; 

Чл.2. Жалби и сигнали имат право да подават семействата на децата, 

персонала и други лица, свързани с децата, посещаващи ДГ „Арабела“. 

Чл.3. ДГ „Арабела“ информира горепосочените лица по достъпен за тях 

начин за възможността да подават жалби и оплаквания до 

ръководството, до органите по закрила на детето, до Дирекция 

„Социално подпомагане“ 

Чл.4. Жалби и сигнали могат да се подават в писмен вид по повод 

дейността на ДГ „Арабела“.  

Чл.5. Жалбите/сигналите се адресират до Директора, депозират се 

лично или се пускат в специално предназначена кутия за жалби и 

сигнали, която се намира в кабинет ЗАС, първи етаж и се регистират в 

Регистър за подадени предложения, жалби и сигнали.  

Чл.6. Всяка  жалба/сигнал трябва да съдържа тема, по която се отправя 

искането, имена, адрес и телефон за контакт, повод за подаване на 

жалбата, мотиви, дата и подпис на подателя. Към подадената 

жалба/сигнал могат да се  прилагат копия на документи, свързани с 

описаната тема. 

Чл.7. Не се разглеждат анонимни жалби/сигнали/оплаквания или такива 

отнасящи се до нарушение, извършено преди повече от една /1/ година. 

Чл.8. ЗАС всеки понеделник проверява кутията за постъпили жалби и 

сигнали. При наличие на такива, същите се описват и в Регистър за 

подадени предложения, жалби и сигнали, получават входящ номер и се 

отваря досие. 

Чл.9. Сигнали и жалби, подадени до директора на ДГ „Арабела“, които 

не са отнеговата компетентност да даде становище по тях, се препращат 

не по-късно от 7/седем/ работни дни от постъпването им на компетентни 

органи, като се уведомява подателя.  

Чл.10. Анонимни сигнали се обработват в случаи, че получената 

информация касае дете жертва на насилие /физическо, сексуално, 

емоционално, неглижиране/.  

Чл.11. Сигналите/ жалбите се разглеждат в установените срокове, 

обективно и законосъобразно.  

Регистърът съдържа пореден номер, входящ номер от дневника за 

входяща кореспонденция, дата на подаване, име на подателя и адрес за 

кореспонденция, резюме на жалбата или сигнала, краен срок за отговор, 

дата на изпращане на отговора до подателя, бележки.  

Чл.12. Процедурата за разглеждане на жалба или сигнал започва с 

издаване на заповед от Директора на ДГ за сформиране на работна 

група за проверка на достоверността на описаната информация. 

Чл.13. Служителят, който е обект на жалба или оплакване за насилие 

или друго тежно нарушение, застрашаващо здравето и живота на децата 

бива временно отстранен от изпълняване на служебните задължения, 

като до изясняване на случая може да ползва правото си на 

платен/неплатен отпуск.  

Чл.14. Директорът е председател на работната група за разглеждане на 

жалбата и определя със заповед лицата, които участват в нея.  

Чл.15. Работната група събира, обобщава и анализира всички 

необходими доказателства за изясняване на обстоятелствата по 

жалбата. Директорът осигурява съдействие от страна на Дирекция СП и 



др. компетентни органи при проверката и работата по сигнала при 

необходимост, което се отразява в официална кореспонденция.  

Чл.16. Работната група може да покани страните на среща за 

допълнително изясняване на обстоятелствата. За срещата се води 
протокол, който се подписва от присъстващите. 

Чл.17. След събиране на всички сведения се съставя констативен 

протокол, към който те се прилагат. Протоколът се подписва от лицата, 

извършили проверката и от проверяваното лице. При отказ на 
проверяваното лице да подпише протокола, той се подписва от двама 

свидетели за отказа.  

Чл.18. Работната група формулира заключения по направените 
обяснения и възражения от проверяваното лице, които са неразделна 

част от протокола. 

Чл.19. В срок от 5 /пет/ работни дни след нейното сформиране работната 
група изготвя доклад за резултата от проверката, заедно с проект за 

решение и със събраните сведения по проверката.  

Чл.20. На работно заседание работната група и Директора излизат с 

решение. 
Чл.21.Работната група уведомява заинтересованите лица по жалбата за 

решението в 3 /три/ дневен срок с препоръчано писмо с обратна 

разписка или лично връчване срещу подпис. 
Чл.22. При установяване на нарушение от наказателен характер, 

директорът следва да сигнализира за случая Отдел „Закрила на детето“ 

към Дирекция „Социално подпомагане“, а при необходимост и органите 
на МВР.  

Чл.23. Решението по постъпила жалба се взема в срок от две седмици. 

По обективни причини /представени от подателя/ срокът може да бъде 

продължен, но не повече от един месец. 
Чл.24. Упоменатите срокове се считат от датата на регистриране на 

сигнала в ДГ „Арабела“. 

Чл.25. Жалби и сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има 

решение не се разглеждат, освен ако се основават на нови факти и 

обстоятелства.  

Чл.26. Решението поставено по подаден сигнал не подлежи на 

обжалване, съгласно члр. 124 от АПК. 

Чл.27. За всяка жалба и действията по нея се води досие, което е 

достъпно за проверка от контролни органи. 

Чл.28. Документите по жалбата: протоколи, доклад, и предприетите 

рерки се съхраняват в досие за срок от 3 години. 

Чл.29. Настоящата процедура да бъде достояние на персонала, 

семействата и всички заинтересовани лица.   

Чл.30. При осъществяване на настоящата процедура стриктно се спазват 

изискванията на Административно процесуалния Кодекс, ЗПУО и други 

нормативни документи. 
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