
ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЕСЕЛА” – ГРАД ПЛОВДИВ 
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Приложение № 3  към ПДДГ 

                                                                         Утвържавам: 

Директор: …………………… 

                   /Наталия Коева/  

ПРАВИЛНИК   ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  

В  ДГ   ”ВЕСЕЛА” 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правилникът регламентира основните изисквания и реда за пропускане и престоя на 

учители, служители, работници, деца, родители, външни граждани и МПС, 

внасянето на обемисти багажи, товари, както и изнасянето на материални средства в 

и от сградата на детската градина. 

2. Правилникът е задължителен за всички учители, служители, родители , външни 

граждани, посещаващи сградата и района на детското заведение и МПС. 

3. Настоящият правилник се поставя на информационното табло на  входа на ДГ. 

4. Посещения при директора на  ДГ ”Весела” са разрешени в определени часове, 

съгласно утвьрдения график за приемни часове на директора. 

5. Охраната в детската градина се осъществява от “Общинска охрана и сигнализация” 

- Пловдив, която извършва СОД  и от периметрова охрана, осъществявана от „СОТ 

161“. 

  

II. ПРИЕМ НА ДЕЦА 

 

Пропусквателен режим  
1. Вратите са заключени сутрин от 6.30 - 7.00 ч. и от 8.30 ч. – 16.00 ч. 

2. Прием: по изработен график за дежурства на входа: 

 от 7,00 ч. до 8.20 ч.- непедагогически персонал  

 

След 8.30 ч. децата се приемат по изключение, след предварително обаждане от 

родителите  на   учителите  от  съответната  група.  

III.    РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ,  ГРАЖДАНИ И 

МПС 

1. Родители и външни лица се пропускат от служители, незаети с работа с деца 

само след легитимирането им. 

2. Гражданите посещаващи директора по различни поводи се пропускат само след 

разрешението му. 
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3. Посещаващите лица се съпровождат до съответното място от служители, 

незаети с работа с деца. 

4. След посещението, лицата следва незабавно да напуснат сградата. 

5. Не се разрешава влизането в сградата и района на   ДГ ”Весела” на лица, които: 

 Са въоръжени; 

 Са с неадекватно поведение - пияни, дрогирани и с явни психични 

отклонения; 

 Внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други; 

 Разпространяват, продават и рекламират артикули с религиозно и 

порнографско сьдьржание; 

 Проявяват педофилски и вандалски характер; 

 Водят и разхождат кучета и други животни; 

 Носят сьс себе си обемисти багажи, кашони, денкове и други  подобни. 

6. За ремонтни дейности се пропускат лица, по списьк, сьгласуван от директора. 

7. За участие в родителски срещи се допускат родители, настойници и близки, 

посрещани от учители, пом. възпитатели, общия работник или РПС. 

8. Не се разрешава оставянето на багаж /чанти, куфари, сакове, торби, кашони, 

пакети, кутии/ кореспонденция, апаратура и други от външни лица за 

съхраняване при служители. 

9. Пропускането и престоя на МПС в района на детското заведение да става в 

съответствие с изискванията на Заповеди на Кмета на Община Пловдив, или на 

РУО на МОН, както следва: 

 чрез Пропуск за МПС, обслужващи дейността на ДГ, трети лица, с които 

сме в договорни отношения /кухня/ 

 чрез Пропуск за МПС осигуряващи ремонтни дейности за други и 

спешни нужди 

 на служебните автомобили на МВР, РСПАБ, Бърза помощ, Общински 

съвет и Община Пловдив се осигурява свободен достъп в района по всяко 

време на денонощието; 

 

10. При влизане в района на детската градина задължително да се проверяват 

документите на водачите на МПС и съответствието на превозваните товари с данните 

за тях в съпроводителните документи. 

IV. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА, 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И  ИМУЩЕСТВА. 

1. Внасянето в сградата и района на ДГ ”Весела” на багажи, товари, техника, 

технически средства и имущества за служебни нужди и ползване става след 

получено разрешение от ръководството. 

2. Изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и  имущества от 

сградата и района на ДГ ” Весела” става само след писмено разрешение от  

ръководството. 

3. 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  и на ръководството на 

„Общинска охрана” ЕАД - Пловдив. 

4. Настоящият правилник е неотменна част от Правилника за вътрешен трудов ред 

на ДГ ”Весела”.  



ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето 

1 Румяна Николова Димитрова Ст. учител, ДГ  

2 Генчо Петров Биволарски Ст. учител музика, ДГ  

3 Ваниела Атанасова Ачева Ст. учител, ДГ  

4 Биляна Вескова Николова Ст. учител, ДГ  

5 Мария Димитрова Тодорова Учител, ДГ  

6 Ина Павлова Димитрова Учител, ДГ  

7 Гергана Гаврилова Царева Учител, ДГ  

8 Гичка Иванова Петкова Учител, ДГ  

9 Атанаска Костадинова Каракехайова Учител, ДГ  

10 Седа Орханова Мюмюнова Учител, ДГ  

11 Ана Димитрова Василева Учител, ДГ  

12 Величка Валентинова Димитрова Учител, ДГ  

13 Марияна Атанасова Панайотова Учител, ДГ  

14 Таня Господинова Златева Учител, ДГ  

15 Цветелина Тодорова Генчева Учител, ДГ  

16 Калина Станимирова Вълчева Учител, ДГ  

17 Снежана Петрова Дошкова Учител, ДГ  

18 Райна Георгиева Пашова ЗАС  

19 Тодорка Тодорова Балабурова Снабдител  

20 Мариана Костадинова Найденова Медицинска сестра  

21 Екатерина Иванова Криворова Помощник възпитател  

22 Стефка Илиева Кондузова Помощник възпитател  

23 Станка Маринова Димитрова Помощник възпитател  

24 Мария Атанасова Тоскова Помощник възпитател  

25 Богалина Тодорова Казакова Помощник възпитател  

26 Стойка Иванова Христова Помощник възпитател  

27 Марияна Василева Калоферова Помощник възпитател  

28 Минка Манчева Хаджиева Помощник възпитател  

29 Атанаска Николова Узунова Общ работник  

30 Йордан Николаев Петков РПС  

31 Лиляна Атанасова Йончева Готвач  

32 Илинка Тенчева Ганева Пом. готвач  

33 Красимира Янева Петкова Раб. кухня  

    

    

 

 


