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УТВЪРЖДАВАМ: 

X
Нели Николова

 

 

 
 

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ 
 

в ДГ  № 84 „ДЕТЕЛИНА“ 
 
 

На основание чл. 257 ал.1 и чл.259, ал. 1 от Закона за предучилищното и 
училищно образование, Правилникът за безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в ДГ № 84, Планът за действие при извънредни ситуации в 
ДГ № 84 и Правилникът за вътрешния трудов ред на ДГ № 84 “Детелина”  

 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Влизането   и   излизането на външни лица  в  сградата  на  Детска 
градина № 84 да става само през централния вход. 

2. След приема на децата входовете на ДГ № 84 да се заключват . 
3. Служител, който отвори вратата на външно лице да го помоли да 

изчака и да повика директора или до лицето, което се търси. 
4. От 16.00 ч. до 19.00 ч. да се предават децата на родителите им 

или на упълномощени /писмено/ от тях лица над 18 години лично, без 
влизане в сградата на детското заведение.Всеки родител се свързва с 
учителката на съответната група по телефона и изчаква детето си пред 
сградата /когато децата не са навън/. 

5. В условията на COVID-19,с оглед запазване здравето на 
децата,отпада дежурството по групи.Всеки учител лично приема или 
издава децата в групата.Децата се издават от учителките втора смяна до 
19ч.   

6. През деня централният вход на детската градина и вход-ясла се 
заключват. 

7. Да не се допускат търговци на територията на детската градина. 
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8. Да не влизат МПС в двора на детската градина, освен личните 
превозни средства на служителите на детската градина на определените за 
това места и обслужващите МПС - по ред определен от директора. 

9. Да не се допуска внасянето и изнасянето на храни и хранителни 
продукти. 

10. Да не се допуска внасянето на обемисти предмети и вещи от 
външни лица, освен с разрешение на директора. 

11. Граждани да не преминават през двора на детската градина.  
12. (1) Контролните  органи  да представят  документи  за самоличност 

и да влизат в детското заведение след преминаване през дезинфектант, с 
маска и калцуни. 

(2) По същия начин влизат и външни лица,свързани с работата на ДГ / 
асансьорни техници,ел.техници,служители на Топлофикация и снабдители/. 

Посетителите по (1) и (2) задължително се вписват в Книга за 
посещенията за външни лица. 

13. (1)Родителите на ДГ № 84 „Детелина” могат да го посещават в 
работното му време за заплащане на таксите на децата , като е 
препоръчително това да става без да се влиза в сградата.За удобство на 
родителите,заплащането на таксата може да става и чрез ePay.bg. 

(2) Ограничава се провеждането на родителски срещи, тържества и 
други изяви,изискващи събиране на повече хора.В условията на COVID – 19 
служителите и родителите на децата спазват стриктно всички разписани 
правила ,мерки и отговорности за организиране на дейностите за приема на 
децата. 

14. Родителите са длъжни след взимането на децата си да 
напуснат заедно с тях детската градина. 

15. Централният вход на двора да се отключва от работник -
поддръжка. 

16. Снабдяването с хранителни продукти, хигиенни материали, 
взимането на хранителните отпадъци, взимане на храна за ДГ № 9 да се 
извършва от товарния вход на двора, по ред определен от директора.   

17. В края на работното си време - 19.00 ч., дежурните учителки да 
издават обекта на СОТ; да включват периметровата охрана и да заключват 
централния вход на детската градина.  

18. Резервни ключове от входовете да се съхраняват при Илиана 
Петрова Костова -домакин. 

19. Да не се предоставят ключове от входове на детската градина на 
лица , извършващи ремонтни дейности. 

20. При екстремна ситуация: пожар, земетресение, наводнение, заплаха 
от терористичен акт, нападение или друго противозаконно действие на лице, 
първият служител установил ситуацията уведомява директора на детската 
градина и действа съгласно Правилника за безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в ДГ № 84 и Плана за действие при извънредни ситуации в 
ДГ № 84. Уведомява и съответните служби.  

 


