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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1 Основните цели на предучилищното и училищното образование (съгл. чл. 5, ал. 1 от ЗПУО)  

са:  

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му;  

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;  

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности;  

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;  

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване 

на развитието и реализацията им;  

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;  

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното гражданско участие;  

8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;  

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания;  

10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции;  

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

техните взаимовръзки;  

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 

 (2) В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска 

налагането на идеологически и/или религиозни доктрини/. 

(3) Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят 

отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията. 

Чл. 2 (1) Всеки има право на образование и може да повишава образованието и 

квалификацията си чрез учене през целия живот (съгл. чл.7, ал.1  от ЗПУО).   

(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование. 

  Чл. 3 (1) Задължителното предучилищно и училищно образование в държавните и в 

общинските детски градини и училища е безплатно за децата и учениците(съгл. чл. 9, ал.1 от ЗПУО).  

 

Глава втора 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 4 (1) Предучилищното и училищното образование в Република България е светско. 
(съгл. чл. 11, ал.1 от ЗПУО)   

 (2) В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането 

на идеологически и/или религиозни доктрини.  

Чл.5  (1) Официалният език в системата на предучилищното и училищното образование е 

българският. (съгл. чл. 13, ал.1 от ЗПУО)     

        Чл.6 Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и 

учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението 

по всички учебни предмети, с изключение на Чужд език, Майчин език и на учебните 

предмети, които се изучават на чужд език. (съгл. чл. 19 от ЗПУО)     

Чл. 7  Детската градина е юридическо лице (съгл. чл. 29, ал.1 от ЗПУО) 

Чл.8 Детската градина притежава: 
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- Наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на 

дирекцията им. 

- Собствен кръгъл печат. 

- Банкова сметка. 

- Данъчен номер и ЕИК/БУЛСТАТ                                    
Чл.9 ДГ № 46 е Общинска детска градина (съгл. чл. 35, ал.1  от ЗПУО)   и има право да: 

-  Притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него. 

- Разпорежда се самостоятелно с бюджетните си средства. 

-  Определя вътрешната си организация. 

- Определя организацията, методите и  средствата на обучение,възпитание. 

Чл.10 ДГ 46 като Общинска детска градина носи отговорност за: 

         /1/ Изпълнението на държавните образователни стандарти, засягащи дейността й. 

         /2/ Създаването на условия за придобиване на съвкупност от компетентности(знания, 

умения и отношения), опазването на живота и здравето на децата по време на обучението и 

възпитанието им,както и за тяхната социализация, необходими за успешното им преминаване 

към училищното образование. 

         /3/ Законосъобразното и целесъобразно изразходване на бюджетните средства и 

опазването на материално-техническата база. 

         /4/ Извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, 

ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес. 

         Чл.11 ДГ 46 е институция в системата на Народната просвета, в която се отглеждат, 

възпитават,социализират и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в І-ви клас 

– чл.24 ал.1 от ЗПУО. 

         Чл.12 Възпитанието,социализацията и обучението на децата се провежда в съответствие 

с ДОС за предучилищно образование, осигурява задължителна подготовка на децата за 

училище – Наредба 5/3.06.2016 г. 

         Чл.13 Броят на групие и децата се определя според условията на чл.60 от ЗПУО, чл.8 

ал.1 от Наредба № 5/3.06.2016 г.и ДОС за финансирането на институциите и ДОС за 

физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване. 

         Чл.14 Разпределението на децата във възрастови групи става както следва-чл.8 ал.1 от 

ДОС за предучилищно образование 

 първа – 3 - 4 г. 

 втора – 4 – 5 г. 

 трета  подготвителна 5 - 6г. 

 четвърта подготвителна 6 - 7г. 

 разновъзрастова група – чл.9 ал.2 от ДОС за предучилищно образование 

   Чл.15При намаляване броя на децата в групите,по време на официални 

празници,ваканции,при бедствия,аварии и други непредвидени ситуации тези групи могат да 

се трансформират в сборни със заповед на Директора на основание Вътрешни правила за 

сформиране на сборни групи в ДГ 46 „Горска приказка“.                                                     
Чл.16 (1) Предучилищното образование е задължително и започва от учебната година, 

която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето до постъпването му 

в училище.(съгл. Чл.56 от ЗПУО)    

 

НАЧИН И РЕД НА ПРИЕМАНЕ 

         Чл.17 Условията и редът за записване,отписване и преместване на деца в ДГ 46 се 

определят  съгласно  Правилата за  прием в детските  градини  приети   с решение на 

Общински  съвет   Варна. 

         Чл.18 В ДГ 46 се приемат и деца със специални образователни потребности или с 

хронични заболявания – до 3 в група (съгл. Чл.192 от ЗПУО)    

         Чл.19 Подготовката на децата за постъпване в училище е задължителна за децата от 

трета и четвърта подготвителна група  - чл.8 ал.3 от Наредба № 5/3.06.2016 г.и се организира и 

провежда в съответствие с ДОС за предучилищно образование. 
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         Чл.20 За децата в подготвителната група, които не владеят добре български език се 

осигурява допълнително обучение по български език – чл.4 ал.3 от ДОС за усвояването на 

българския книжовен език. 

         Чл.21 Условията и редът за приемане на деца в ДГ 46 се определят съгласно Правилата 

за приемане на деца в общинските ДЗ с решение на Общински съвет – Варна,а именно: 

 Детската градина е за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в І-ви клас 

съгласно чл.24 ал.1 от ЗПУО, по желание и избор на родителите /настойници, близки 

или приемни семейства/. Подготовката на децата в подготвителните групи в детските 

заведения, две година преди постъпването им в І клас е задължителна съгласно чл.8 

ал.3 от Наредба № 5/3.06.2016 г.. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ВАРНА 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Съгласно заповед на Кмета на Община Варна - № 0055/10.01.2012г. 

Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други 

специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 месеца до 3-

годишна възраст. 

Детските градини /ДГ/ са подготвителни институции за деца от 3-годишна възраст до 

постъпването им в първи клас. 

Обединените детски заведения/ОДЗ/ са възпитателно-образователни институции, в които се 

включват яслени групи и целодневни детски градини, в които се приемат деца от 3 месеца до 

постъпването им в първи клас. 

Постъпването на децата в новосформиращите се яслени и първи групи в общинските детски 

ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения се осъществява по желание на 

родителите, чрез избиране до 4 възможности. Желанията за детска градина се подреждат 

според направения избор от родителите, в съответния административен район по 

местоживеене на Община Варна. 

За кметствата Константиново, Звездица, Каменар и Тополи родителите подават документи в 

съответното детско заведение, а за село Казашко-родителите подават заявление в до 4 градини 

по техен избор. 

IІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ 

1. Заявление - подава се по образец. 

В заявлението задължително се вписват трите имена на детето, ЕГН, телефон за връзка и е-

маil. 

2. Представят се оригинали и копия на акт за раждане на детето, като единият родител 

трябва да бъде с постоянен адрес по лична карта в Община Варна.  

3. Документи от работодател, че единият родител работи в общинско или държавно 

предприятие, частно търговско дружество или сдружение с нестопанска цел. 

Документите трябва да съдържат: изх. №, мокър печат с подпис и Булстат. 
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4. Удостоверения от Община Варна, дирекция “Местни данъци” за наличие или липса на 

задължения на един от родителите, съгласно чл. 87, ал. 6 от ДОПК. 

/Проверката за липса на задължения и платени здравни осигуровки се извършва от Директора 

или упълномощено от него лице по електронен път с КЕП/ 

5. Заверени копия от годишни данъчни декларации по чл.50 или чл.92 за управители на ООД и 

ЕООД от ЗДДФЛ за предходната календарна година, на един от родителите, който е 

самоосигуряващ се . 

6. Документ/и за регистрация от Бюрото по труда – Варна за безработен/безработни родители. 

След изтичане на срока на представените документи същите е необходимо да се актуализират. 

7. Родителите на деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 

г. подават документи само по т.1 и т. 2. Не се изискват документите от т.3 до т.6.  

8. Родителите кандидатстват за детска градина, само след представяне на пълен 

комплект от документи, които не се допълват повече до 10.05. Родителите могат да 

правят проверка за коректността на въведените документи в електронната система до 

10.05. 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ, ЧЕ: 

Посочените предимства се ползват от децата при представяне на пълен комплект от 

задължителни и допълнителни документи, на единия от родителите. 

 детето има заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на 

работоспособността до 16 г. с ТЕЛК;  

 в семейството има други деца с тежки заболявания,/представяне на документ с над 

70% ТЕЛК / НЕЛК/ и не са настанени в други социални институции;  

 един от родителите на детето е с увреждане над 70% /с решение на ТЕЛК/;  

 трето и следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци; /удостоверява се с 

актове за раждане/;  

 детето e сирак или полусирак /удостоверява се с акт за смърт/;  

 детето е с неизвестен родител /удостоверява се с акт за раждане/  

 друго дете от семейството, което посещава същото детско заведение;  

 След представяне на документ от Държавна агенция за закрила на детето, 

съгласно Закона за закрила на детето, ползват предимство по: чл. 4 ал.1, т.2 - 

„настаняване в семейство на роднини или близки”, т.3- „осиновяване”, т.4- 

„настаняване в приемно семейство”, т.7- „ полицейска закрила” . ”, деца от 

специализирани институции и резидентни услуги, като Дом „Другарче”, Дом за 

медико-социални грижи за деца, Център за настаняване от семеен тип /с 

документ от съответната институция/ ”  
 родителите на детето са студенти и двамата се обучават в редовна форма във ВУЗ на 

територията на Община Варна /представят се удостоверения за всяка учебна година/;  

 детето е от семейство, в които поне един от родителите е действащ медицински 

работник / хуманитарен лекар, медицинска сестра/ за детски ясли, а за детските 

градини- действащ учител в системата на средното образование.  
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ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗРАСТОВИЯ ПРИЕМ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ 

ЗАВЕДЕНИЯ 

1. Приемът на документите в детските градини и обединените детски заведения се 

осъществява от директора на детското заведение или от упълномощено от него лице със 

заповед. Издава се уникален регистрационен номер на подаденото заявление от електронната 

система. 

2. Документите за кандидатстване за прием в самостоятелните детски ясли се приемат 

целогодишно. 

 За самостоятелните ясли родителите посочват началната дата, от която желаят детето 

им да участва в класиране. Ако детето не бъде класирано за прием в годината на 

подаване на заявлението, същото се прехвърля автоматично за следващата календарна 

година, като се ползва същият входящ номер.  

3. Заявления за новосформиращите се яслени групи към ОДЗ и първи възрастови групи 

към ДГ за следващата учебна година се подават в детските градини от 01.04 до 10.05. на 

текущата календарна година. 

4. Заявленията за прием на децата от І и ІІ и възрастова група се подават целогодишно и се 

приемат при наличието на свободни места. Директорът на детската градина обявява наличието 

на свободни места в електронния регистър. Срокът за подаване на документи от родителите е 

едноседмичен, независимо от района на местоживеене. Резултатите за приетите деца излизат в 

електронната система автоматично в края на седмицата. Срокът за записването на 

приетите деца е едноседмичен. Всяко класиране е с продължителност от две седмици, 

след което директорът преобявява незаетото място/места. 

5. Обявяването на списъците с приетите деца се извършва: 

 в самостоятелните ясли класирането е ежемесечно на 20 число /или първия работен ден 

след тази дата/, като списъците с приетите деца се обявява в сайта на Община Варна и 

на видно място в детското заведение. В едноседмичен срок от обявяването на 

списъците, родителите на приетите деца писмено декларират записване/отказ за прием 

в съответната ясла.  

 Електронната система подрежда всички деца, кандидатствали за прием в 

новосформиращите се яслени и първи групи в ДГ и ДГ с яслени групи, на принципа 

на генериране на случайно число като децата, отговарящи на условията, упоменати в 

раздел ІІІ, се приемат преди всички останали. Всеки директор на детска градина 

провежда самостоятелно класиране на принципа на случайното число на 31.05. в 

сградата на съответната детска градина. Списъците с приетите деца се оповестяват на 

31.05 в електронния регистър и на видно място във всяко детско заведение. В 

едноседмичен срок от обявяването на списъците родителите на приетите деца писмено 

декларират записването на детето си в съответната яслена група и детска градина. При 

незаписване в определения срок се приемат следващите по ред резерви. Обявените 

списъци и резервите в тях са актуални до 30.06. на текущата година. След 30.06., при 

освобождаване на места в новосформираните групи, същите се обявяват от 

директорите, като резултатите се оповестяват в регистъра след изтичане на 

едноседмичния срок.  

 Постъпването на новоприетите деца от първа възрастова група става от 01.06 

или 01.09, според възможностите на конкретното детско заведение и преценка на 

директора, който се задължава да уведоми за решението си родителите.  
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 Разместването на деца се разрешава само при възможност за взаимна размяна на 

едно дете с друго в две детски градини, след като родителите писмено уведомят 

директора за желанието си за преместване. Възможността се предоставя на 

родителите в периода от 01.VІІ. до 15. ІХ.на текущата календарна година.  

6. В самостоятелните ясли, в срок до 10 число на следващия месец от датата на подаване на 

заявлението, родителите се задължават да представят изискваните задължителни документи. 

При настъпили промени по документите, корекции на същите може да се извършат по всяко 

време, до обявената дата на класиране, в което участва детето. 

ОТСЪСТВИЯ И ОТПИСВАНЕ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

         Чл.22 Децата могат да отсъстват от ДЗ при: 

         -    заболяване ; 

         -    отпуск на родителите ; 

         -   семейни причини . 

         Чл.23 При отсъствие на детето по болест, отпуск и други родителите са длъжни да 

уведомят Директора на ДГ или учителките на групата писмено и да предоставят талон за 

контакт с ОЗБ. 

         Чл.24 При отсъствие на детето повече от 60 календарни дни, същото се приема с 

медицински талон от чревен кабинет. 

         Чл.25 В подготвителната група се допуска отсъствие само по уважителни причини – 

чл.10 ал.1 - 4 от Наредба № 5/3.06.2016 г..Уважителни причини по смисъла на чл.17ал.5 от 

ППЗСПД са налице : 

т.1 ако за отсъствията е представена медицинска бележка , документ от спортния клуб , в 

който детето членува , документ от ръководителя на танцова , музикална , или друг вид 

художествено – артистична формация /група , в която детето участва  

т.2 по реда на чл.10 ал.2 от Наредба № 5/3.06.2016 г. – ако отсъствията са за периода 15.09 -

31.05 до 10 /десет /дни с уведомително писмо  до Директора на ДЗ. 

т.3 Уведомителното писмо се подава лично от родителя / настойника на детето два работни 

дни предварително .Писмо представено след направените остсъствия , не се приема , а 

отсъствията се считат за неизвинени . 

         Чл.26 От ДГ 46 децата се отписват при следните условия: 

- по желание на родителите с писмена молба до Директора ; 

- при постъпване в І-ви клас ; 

- при незаплащане на месечна такса ; 

- при едномесечно безпричинно отсъствие . 

         Чл.27 На децата завършили подготвителна група преди отписването им се издава 

удостоверение за училищната им готовност – чл.72 от ЗПУО. 

         Чл.28 Децата от подготвителната група могат да се преместват в друга подготвителна 

група към ДГ или към училище. Преместването се извършва с удостоверение за преместване – 

чл.72 от ЗПУО и чл.35 от Наредба № 5/3.06.2016 г. 

 

Глава трета 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Раздел І 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ  

 

Чл.29 Предучилищното образование се организира в групи според възрастта на децата 

или в разновъзрастови групи (съгл. Чл.62 от ЗПУО) 

Чл.30 Не се допуска обособяването в групи на деца въз основа на етническата им 

принадлежност.   

 

Раздел ІІ 
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УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

 

Чл.31 Предучилищното образование се организира в учебни години (съгл. Чл.63 от ЗПУО).  

Чл.32 Учебната година включва учебно и неучебно време  

(1)Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември, В случай че 15 

септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.  

(2)Учебното време се състои от учебни седмици и учебни дни за периода 15.09 -31.05.   

(3)Учебното време се организира в педагогически ситуации а техният брой,тяхната 

продължителност се определят с държавния образователен стандарт за предучилищното 

образование.  

 

Раздел III                                 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл. 33 Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в 

основни и допълнителни форми. (съгл. Чл.65 от ЗПУО)   

- Основна форма  е педагогическата ситуация и се организира само в учебно време. 

- Допълнителна форми  са дейностите организиране от детския учител извъм педагогическите 

ситуации.Те се организират в учебно и неучебно време. 
  Чл.34   Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на 

програмна система, която съответства на ДОС за предучилищно образование(съгл. Чл.71 от ЗПУО 

Чл.35 В края на предучилищното обучение се издава удостоверение за задължително 

предучилищно образование (съгл. Чл.72 от ЗПУО) 

 

Глава четвърта 

 

УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И В УЧИЛИЩНОТО 

ОБУЧЕНИЕ 

Раздел І  

 

УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл. 36 (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват 

норма преподавателска работа, са педагогически специалисти. (съгл. Чл.211 от ЗПУО)      

(2)Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:  

1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете 

за подкрепа за личностно развитие;  

2. по управлението на институциите по т. 1.  

Чл. 37 (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения 

по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в 

професионален профил. (съгл. Чл.212 от ЗПУО)    

 (2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са 

основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за 

подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. 

Чл. 38 (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български 

граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално 

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната 

длъжност. (съгл. Чл.213 от ЗПУО)    

(2)Учителска  длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от 

професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления и професионална квалификация "учител".  
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(3)Професионалната квалификация "учител" се придобива в системата на висшето 

образование:  

1.едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с 

дипломата за висше образование;  

2.след дипломирането – чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със 

свидетелство.  

(4)Държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация  

"учител" се определят с наредба на Министерския съвет.   

(5)Учителска длъжност по учебен предмет, за който няма съответно професионално 

направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления, може да се заема и от лица без висше образование и без професионална 

квалификация "учител", ако те са придобили съответната професионална квалификация при 

условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.  

(6)Учителска длъжност по учебен предмет, както и от специализираната подготовка може да 

се заема и от лица със завършено висше образование по съответната специалност и без 

професионална квалификация "учител".  

(7)Учителска длъжност по учебен предмет Чужд език, с изключение на английски, испански, 

италиански, немски, руски и френски език, може да се заема и от лица със завършено висше 

образование по съответната специалност и без професионална квалификация "учител".  

  

В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална квалификация 

"учител", училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически 

компетентности от съответното лице. 

Чл. 39 (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което(съгл. Чл.215 

от ЗПУО)  :  

1.е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;  

2.е лишено от право да упражнява професията;  

3.страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и 

учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с 

министъра на образованието и науката.  

(2)Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в 

чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.  

(3)При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия 

специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.  

Чл. 40 Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват 

от директора на детската градина (съгл. Чл.216 от ЗПУО)   

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл. 41 (1) Педагогическите специалисти имат следните права (съгл. Чл.219 от ЗПУО):  

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 този закон;  

3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина, 

училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;  

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 имат следните задължения:   



 

 10 

1.да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните 

образователни стандарти;   

2.да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на 

други дейности, организирани от институцията;   

3.да зачитат правата и достойнството на децата, учениците 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 съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с 

които работят с цел подобряване качеството на образованието им.  

(3)На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, 

административните органи и обществеността.  

(4)При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, заместник-

директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител от държавните и 

общинските детски градини и училища и от центровете за подкрепа за личностно развитие 

имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, 

определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с 

министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета 

на съответната институция.  

(5)Педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън 

местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт 

от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота при условия и 

по ред, определени в наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано 

с министъра на финансите.  

(6)При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през 

последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист 

в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на 

предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението 

по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати.  

  Чл. 42 (1)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 по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 

и 4 от ЗПУО на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият 

специалист е работил в детската градина или училището в същия период.  

(2)При установяване нарушение на ал. 1, както и в случаите на неподаване на декларацията 

или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят 

дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.  

 

 

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И 

ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл. 43 (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване 

и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие(съгл. Чл.221 от ЗПУО)  .  

(2)Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, 

общинско и училищно ниво.  

(3)Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел 

подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка 

на децата и учениците.  
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(4)Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие са 

длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти. 

  Чл. 44 (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се 

извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от 

обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на 

тази глава. (съгл. Чл.222 от ЗПУО)   

(2)Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез 

система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от 

квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  

(3)Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на 

организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.  

(4)Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти по ал. 3.  

(5)Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез 

квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на 

образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти.  

Чл. 45 (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се 

организира и от детските градини, училищата и от центровете за подкрепа за личностно 

развитие чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и 

национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични 

часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. (съгл. Чл.223 от ЗПУО)   

 (2) Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са 

длъжни да осигуряват условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист.  

Чл. 46  (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по 

избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на 

изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с 

резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската 

и училищната политика. (съгл. Чл.224 от ЗПУО)  

 (2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е 

насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните 

им резултати.  

Чл. 47 (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите 

специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени. (съгл. Чл.225 от ЗПУО) 

       (2)По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока 

професионално-квалификационна степен.  

(3)Професионално-квалификационните степени се присъждат от висши училища, които 

провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" и имат 

програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-

квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за 

придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма, 

съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка.   

Чл. 48 (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на 

педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия 

специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в 

реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, 
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професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите 

резултати с децата и учениците. (съгл. Чл.226 от ЗПУО)    

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на 

педагогическия специалист.   

Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с държавния 

образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти. 

 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл. 49 (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при 

последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на 

степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието. (съгл. Чл.227 от ЗПУО)     

 (2) Учителските и възпитателските длъжности са:   

1. учител, възпитател;  

2. старши учител, старши възпитател;  

3. главен учител, главен възпитател.  

(2) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и 

възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. 

Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на 

трудовото правоотношение.   

(3) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, 

получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, 

както и резултатите от атестирането им.  

(4) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-

квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите 

специалисти, независимо от учителския стаж.  

Чл. 50  (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с 

изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската 

градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а за директорите – и на 

управленската им компетентност. (съгл. Чл.228 от ЗПУО)  

 (2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се 

извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, 

съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват:  

1. представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е 

различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на 

образованието, както и родител от обществения съвет – при атестиране на директорите;    

2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на 

педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.  

(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в държавния 

образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти.  

(4) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и 

процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  

(5) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване 

за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист.  

(6) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с атестационната 

комисия:  

1.правят анализ на причините, довели до ниската оценка;  

2.изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска оценка 

учител, директор или друг педагогически специалист;  



 

 13 

3.определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна 

подкрепа;  

4.представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от 

провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа 

подкрепа.  

(7) В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след 

предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.  

(8) Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най-ниска оценка, лицето се 

освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.  

  

При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-ниската се прилагат 

мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3. 

 

ПООЩРЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл. 51 Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за 

високи постижения в  училищното образование. (съгл. Чл.246, ал.1 от ЗПУО)       

Чл. 52 Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди 

за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си по критерии, 

отразени във Вътрешните правила за работна заплата. (съгл. Чл.247, ал.1 от ЗПУО)    

 
 

Раздел ІІ 

ДЕЦА 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл. 53 (1) Децата, съответно учениците имат следните права (съгл. Чл.171 от ЗПУО):  

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;  

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;  

3. да избират профила и професията;  

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за 

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;  

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;  

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията 

си;  

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 

професия;  

9. да участват в проектни дейности;  

10.да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите 

и за факултативните учебни часове;  

11.чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване 

на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч.  

училищния учебен план;  

12.да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при 

изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в 

живота на общността;  

13.да бъдат поощрявани с морални и материални награди.  

  

ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
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Чл. 54 (1) На децата в системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. (съгл. Чл.176 от ЗПУО) 

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всяко дете.   

(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детските градини работят 

психолог или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители.  

Чл. 55 (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. (съгл. Чл.177 от ЗПУО) 

 (2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където е детето– в детските 

градини и в центровете за подкрепа за личностно развитие. В случаите по чл. 111, ал. 1, т. 1 от 

ЗПУО – в домашни или в болнични условия.   

Чл. 56 Общата подкрепа за личностно развитие включва (съгл. Чл.178, ал.1 от ЗПУО)  :  

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  

2. допълнително обучение по учебни предмети;  

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език;  

4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 

учебни часове;   

5. консултации по учебни предмети;  

6. кариерно ориентиране на учениците;  

7. занимания по интереси;  

8. библиотечно-информационно обслужване;  

9. грижа за здравето;  

10.поощряване с морални и материални награди;  

11.дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  

12.ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;  

13.логопедична работа.  

Чл. 57 Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва 

обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи деца с цел 

повишаване ефективността на педагогическите подходи. (съгл. Чл.179 от ЗПУО)    

  Чл. 58 Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата до 

медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на 

живот. (съгл. Чл.183 от ЗПУО)    

  Чл. 59 Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи 

постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към 

развитието на училищната общност. 

Директорът на институцията след решение на педагогическия съвет със заповед може да 

учредява награди за децата и учениците. (съгл. Чл.184 от ЗПУО) 

Чл. 60 ДГ 46 е длъжна да осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, 

както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на 

общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес. (съгл. 

Чл.185 от ЗПУО)   
Чл. 61 Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: (съгл. Чл.187 от ЗПУО)      

1.работа с дете по конкретен случай;  

2.психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, 

рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;  

3.осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти;  

4.предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни 

увреждания;  

5.ресурсно подпомагане.  

 Чл. 62 Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици:  

1.със специални образователни потребности;  
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2.в риск;  

3.с изявени дарби;  

4.с хронични заболявания.   

Чл. 63 (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 

индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в 

детската градина или в училището. (съгл. Чл.188 от ЗПУО)   

(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.  

(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за 

определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.  

(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва 

психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други 

специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  

(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при 

необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото 

образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 64 Екипът за подкрепа за личностно развитие  в детската градина: (съгл. Чл.189 от ЗПУО)    

1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с 

развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;  

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;  

3. изготвя и реализира план за подкрепа;  

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;  

5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование.  

Чл. 65 ДГ 46 “Горска прикака“ е длъжно да приема деца и ученици със специални 

образователни потребности. (съгл. Чл.192 от ЗПУО)      

(2) В  група в ДГ може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни 

потребности.  

Чл. 66 (1) В училище обучението на деца и ученици със специални образователни 

потребности задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на детето 

и ученика. (съгл. Чл.193 от ЗПУО)   

  

Раздел III                                 РОДИТЕЛИ 

 

Чл. 67 (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и  училището се 

осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки 

път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо. 
(съгл. Чл.208 от ЗПУО) 

Чл. 68 Родителите имат следните права: (съгл. Чл.209 от ЗПУО)    

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 със съответната педагогическа 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 или ученика;   

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  

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

8.спазват всички правилници,наредби и инструкции въведени в детската градина,както и 

указанията на ръководството и педагогическите специалисти 
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Чл. 69 (1) Родителите имат следните задължения: (съгл. Чл.210 от ЗПУО)    

1.да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно 

образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на 

детето;  

2.да запишат при условията на чл. 12 детето в първи клас в случаите на преместване в друго 

населено място или училище;  

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

училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните 

правила;  

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

страна на детето и ученика;  

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 училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време.  

 

Глава пета 

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ 

 

Чл. 70 (1) Документите в системата на предучилищното и училищното образование се 

създават, обработват и съхраняват при спазване на държавния образователен стандарт за 

информацията и документите. (съгл. Чл.248 от ЗПУО)   

 (2) Държавният образователен стандарт по ал. 1 урежда:  

1. видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование;  

2. изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1;  

 условията и реда за водене на информационни регистри;  

3. условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична 

номерация;  

4. документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид. 

Чл. 71 Документите, издавани или водени от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, се попълват на български книжовен език. (съгл. 

Чл.249 от ЗПУО) 
         Чл.72 Съгласно ДОС за информацията и документите в системата на предучилищното и 

училищното образование в ДГ 46 се издават и водят следните документи: 

 Книга за протоколите от заседанията на Педагогическия съвет; 

 Книга за регистриране заповедите на Директора; 

 Книга за контролната дейност на Директора; 

 Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН; 

 Дневник за входяща кореспонденция; 

 Дневник за изходяща кореспонденция; 

 Книга за регистриране на дарения; 

 Свидетелство за дарение; 

 Летописна книга; 

 Дневник за група/подготвителна група; 

 Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група; 

 Удостоверение за завършена подготвителна група; 

 Книга за заповедите за храна; 

 Сведение за организацията на дейността на ДГ за учебната година / Списък – Образец 

№ 2 /; 

 Книга за регистриране на постъпилите жалби и сигнали в ДЗ 
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Глава шеста 

УПРАВЛЕНИЕ 

Раздел І 

ОРГАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Чл. 73 (1) Орган за управление и контрол на общинските институции в системата на 

предучилищното и училищното образование е директорът. (съгл. Чл.257 от ЗПУО) 

(2) Директорът управлява и представлява съответната институция.  

Чл. 74 Директорът на общинска детска 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. (съгл. Чл.258, ал.1 от ЗПУО)     

Чл. 75 В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. (съгл. Чл.259, ал.1 от 

ЗПУО)    
Чл. 76 При управлението и контрола на учебната, учебно-творческата, спортната и 

административно-стопанската дейност директорът може да се подпомага от един или няколко 

заместник-директори. (съгл. Чл.260 от ЗПУО)   

Чл. 77 (1) При отсъствие на директора на общинско училище за срок, по-малък от 60 

календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай 

заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед педагогически 

специалист от институцията. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от 

съответния орган по чл. 217, ал. 1 – 4 от ЗПУО. (съгл. Чл.261 от ЗПУО)   

  

Раздел ІІ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

Чл. 78 (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически 

въпроси в училището е педагогическият съвет. (съгл. Чл.262 от ЗПУО)    

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

заместник-директорите без норма на преподавателска работа.  

(3) Директорът на училището 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 

училището, както и други лица.  

(5) Директорът на  училището, 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. 79 (1) Педагогическият съвет в училището: (съгл. Чл.263 от ЗПУО)     

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към 

нея план за действие и финансиране;  

2. приема правилник за дейността на училището;  

3. приема училищния учебен план;  
  

4. приема формите на обучение;  

5. приема годишния план за дейността на училището;  

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;  

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи;  

10.предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  

11.прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  
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 определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;  

 определя ученически униформи;  

12.участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност;  

13.запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за 

личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;  

14.периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда 

нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните резултати;  

15.упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на 

училището.  

 

Раздел ІІI 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

 

  Чл. 80 (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи 

общности към училище се създава обществен съвет. (съгл. Чл.265 от ЗПУО)   

 (2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за 

граждански контрол на управлението й.  

Чл. 81 (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 

и ученици от съответната институция. (съгл. Чл.266 от ЗПУО)   

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

от директора на детската градиан. На събранието се определя броят на представителите 

на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.  

(3) Представителите на работодателите се определят от областния управител по 

предложение на представителните организации на работодателите.  

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

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

  Чл. 82 (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година. (съгл. Чл.267 от ЗПУО)     

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата и детските 

градини 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. 83 (1) Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на 

обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси(съгл. Чл.268 от ЗПУО)  .  

(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. 84 (1) Общественият съвет в детската градина:  (съгл. Чл.269 от ЗПУО)   

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

директора за изпълнението й;   

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, 

ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО  

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

основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, 

и инспектирането на детската градина или училището;   

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

разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет ; 
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5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 

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

училището или детската градина;   

6. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти;   

7. съгласува избора от учителите в детската градина по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на 

учебниците и учебните комплекти;    

8. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове;   

9. участва в създаването и приемането на етичен кодекс .  

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с 

мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане 

педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.  

 

Раздел ІV 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл.85 Общо събрание се свиква на всеки три месеца.  

Чл.86 На Общото събрание се обсъждат и приемат Правилници, Разпоредби, 

разпеделят се средствата от фонд СБКО;отчита се тримесечното изпълнение на бюджета на 

ДГ.  

Чл.87 В Общото събрание участват всички работещи в ДГ 46 

 

Раздел V 

КОМИСИИ 

  

Чл.88. Комисиите в ДГ 46 са временни и постоянни в зависимост от предназначението им.  

Чл.89. Съставът на комисиите се избира от Педагогическият съвет и/или Общото събрание. 

Чл.90. Комисиите подпомагат изпълнението на дейностите и вътрешния контрол и са 

следните : 

 комисия по УВР и квалификацията ; 

 комисия по хигиената и храненето ; 

 комисия по инвентаризацията ; 

 комисия за даренията;  

 комисия за обществените поръчки; 

 група за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд– ГУТ ; 

 комисия по БДП; 

 комисия по БА 

 

Глава седма 

ФИНАНСИРАНЕ  

 

Чл. 91 Дейностите в системата на предучилищното образование се финансират със 

средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и 

други източници. (съгл. Чл.280 от ЗПУО)   

Чл. 92 (1) Средствата за развитие на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие включват: (съгл. Чл.284 от ЗПУО)     

1. разходи за подобряване на материалната база;  

2. средства за повишаване на качеството на обучението;  

3.средства за развитие и за подпомагане на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 

от ЗПУО;  
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4библиотечно-информационно осигуряване;  

5други разходи, насочени към подобряване на физическата среда и на образователния 

процес.   

 (2) Средствата по ал. 1, т. 2 се предоставят на детските градини с високи или с ниски 

образователни резултати и се използват, както следва:  

1. от детските градини и училищата с високи образователни резултати – по тяхна 

преценка за допълнително финансиране на дейностите им и/или за поощряване на 

педагогическите специалисти;  

2. от детските градини и училищата с ниски образователни резултати – целево за 

реализиране на програми или отделни мерки за повишаване на образователните резултати.  

(3) Средствата по ал. 1, т. 2, предоставени за детските градини и училищата с ниски 

образователни резултати, се разходват след предварително одобрено разпределение от 

първостепенния разпоредител с бюджет и не може да се използват за възнаграждения на 

педагогическите специалисти.  

(4) Образователните резултати по ал. 2 се определят по методология, утвърдена с 

държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Задължителен елемент 

от методологията са резултатите от обучението и оценката от инспектирането.  

Чл. 93 Детските градини, прилагаща система на делегиран бюджет, публикува на 

интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му.  

Чл. 94 Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на 

работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на детската 

градина в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие. (съгл. Чл.291 от ЗПУО)   

 

Глава осма 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Чл. 95 (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане 

дейността на образователната институция. (съгл. Чл.306 от ЗПУО)   

(2) Към всяка детска градина може да се създава само едно настоятелство.  

(3) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване 

на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на 

устава или на учредителния си акт.  

Чл. 96 (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина, 

или на родители, учители или общественици. (съгл. Чл.307 от ЗПУО)   

 (2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за 

масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на 

юридически лица.  

Чл. 97 (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. (съгл. 

Чл.308 от ЗПУО) 
(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за 

срок до 4 години.  

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.   

Чл. 98 За постигане на целите си настоятелствата: (съгл. Чл.309 от ЗПУО)   

1.съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската 

градина и контролират целесъобразното им разходване;  

2.подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската 

градина;  

3.съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при 

решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите  

4.съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата, за заниманията по 

интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата;  
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5.организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца;  

6.организират обществеността за подпомагане на детската градина;  

7.сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

предучилищното и училищното образование.  

 

Глава девета  

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 

Чл.99. Възпитателната работа в ДГ  се осъществява от педагогическия и помощно-обслужващ 

персонал в съответствие с изпълнението на ЗПУО, ДОС,програмите и насоките на МОН и МЗ. 

Чл.100. Животът на децата се организира съобразно възрастовите им особености и 

индивидуалните им потребности, осигурява се време за сън, игри, занимания, хранене, като се 

предпазват децата от физическа и нервна преумора. 

Чл.101. Обстановката в ДГ се организира по начин осигуряващ свобода и достъпни зони за 

самостоятелност, инициативност и творчество във всички дейности. 

Чл.102. Учителите подбират броя и времетраенето на педагогическите ситуации, 

съдържанието, средствата и подходите който стимулират познавателната дейност, богатството 

на въображението и умението на детето да се организира в динамично променяща се среда в 

съответствие с изискванията на ДОС за предучилищно образование. 

Чл.103. Персонала в ДГ е определен в рамките на утвърдения щат /Образец № 2/. 

Чл.104. Цялостната дейност на ДГ 46 се отразява в годишен комплексен план приет на ПС. 

Чл.105. Медицинското обслужване се осъществява от медицинска сестра и лекар(понеделник 

и четвъртък). 

Чл.106. Правата и задълженията на непедагогическият персонал в ДГ 46 са определени в 

персонални длъжностни характеристики. 

Чл.107. Правата и задълженията на педагогическият персонал са определени в персонална 

длъжностна характеристика, утвърдена от МОН. 

Чл.108. Правата и задълженията на Директора на ДГ 46 са определени във длъжностна 

характеристика утвърдена от Община Варна, Дирекция “Образование”. 

 

Глава десета 

 
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА СВЪРЗАНИ С 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА 

Чл.109. Провеждането на мероприятията свързани с организацията на дейността са  

 заседание на ПС – на всеки два месеца; 

 организационно-педагогически съвещания – всеки понеделник и извънредно – 

при необходимост; 

 педагогическа квалификация – по плана за квалификации ; 

 педагогически консултации – ежедневно ; 

 контролна дейност –по плана за контролна дейност на директора ; 

 съвещания с непедагогическия персонал – през четвъртък и при 

необходимост/извънредни/. 

Чл.110. Провеждането на мероприятията свързани с осъществяването на задачите залегнали в 

ГП : 

 куклен театър – веднъж месечно ; 

 екскурзии, излети с децата ; 

 развлечения – всеки петък ; 

 спортни празници – два пъти годишно ; 

 отпразнуване на празници, свързани с народните традиции и обичаи и др. 
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Глава единадесета 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 111 (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително 

предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба 

в размер от 50 до 150 лв. (съгл. Чл.347 от ЗПУО)   

(2) 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 или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.   

(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение 

по чл. 124, ал. 2 от ЗПУО, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.   

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

500 лв.  

(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се съставят от длъжностни 

лица, определени от кмета на общината.  

(6) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от 

него длъжностно лице.  

(7) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и 

се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие 

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

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1 При евакуация се използват всички входове и стълбища от всички / педагогически и 

непедагогически персонал / съгласно изработения план за евакуация. 

§2/1/ Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване да 

удостоверяват самоличността си със съответен документ. При отказ да направят това, същите 

не се допускат в детската градина. 

/2/ Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията относно спазването на 

вътрешния ред и ненарушаването на дейността на детската градина. 

/3/ В сградата на училището не се допускат лица в нетрезво състояние, както и с кучета 

или оръжие. Не се допускат външни лица да пушат в района на детската градина. 

/4/ За времето от 8,30 до 16,00 ч.вратите се заключват 

§3/1/ Учениците, учителите, служителите и работниците се инструктират за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и удостоверяват направения 

инструктаж с подписите си в специални книги. 

/2/ Щатният персонал се инструктира не по - малко от 2 пъти през учебната година  

§4Всеки учител, служител, работник или посетител е длъжен да спазва Етичен кодекс 

за поведение на учителите, служителите и работниците в ДГ 46 „Горска приказка”, който 

определя етичните правила за поведение и има за цел да повиши общественото доверие в 

техния морал и професионализъм, както и да издигне престижа на учебното заведение. 

§5 Оплаквания, докладни и сигнали от родители и персонал се приемат, завеждат и 

разглеждат само от Директора и се съхраняват в папка. 

§6 При нарушение на трудовата дисциплина, неспазване на задълженията според 

длъжностните характеристики,получени оплаквания и сигнали, се изискват задължително 

писмени обяснения, който се завеждат и съхраняват от Директора. 

§7 С настоящия Правилник са запознати всички служители и родители срещу подпис и 

са отговорни за спазването му.  
§8 Контролът за изпълнението на настоящият Правилник се осъществява от Директора, 

ЗАС, Медицинска сестра. 
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Правилникът за дейността и устройството на ДГ 46 „Горска приказка“ се издава на 

основание ЗПУО е приет на Педагогически съвет на 08.09.2016 г с Протокол №1  и е утвърден 

от директора със Заповед  № РД 02-282/08.09.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


