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ГРАФИК 

ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦА 

В ДГ №7 „А. С. Пушкин“ гр. Варна 

Съгл. Заповед 531/08.09.2021 г. 

 

Настоящият график е препоръчителен и осигурява намален риск от разпространение на  

-19 в детската градина чрез намаляване на средата на взаимодействие между отделните 

групи. Родителите, които във връзка с работното си време или други причини довеждат 

децата си в час, различен от посочения, следва да съдействат на персонала на детската 

градина в усилията да се избегнат струпване на хора и взаимодействие на детето с деца 

от други групи. 

 

ПРИЕМ в Основна сграда: 

І група „Златното 

петле“ 

08:10 – 08:45 ч. През вход „двор“ откъм ул. „Славянска“ и 

самостоятелен вход на групата 

ІІ група „Слънчице“ 07:30 – 08:05 ч. През вход „двор“ откъм ул. „А. С. Пушкин“ и 

самостоятелен вход на групата 

08:05 – 08:10 – дизинфекция на пейките във фоайето 

ІІІ група „Звездичка“ 07:30 – 08:05 ч. През вход „двор“ откъм ул. „Славянска“ и фоае 

ІV група „Златна 

рибка“ 

08:10 – 08:45 ч. През вход „двор“ откъм ул. „А. С. Пушкин“ и фоае 

 

ПРИЕМ във Филиал: 

ІІІ „а“ група 

„Пчеличка“ 

07:30 – 08:05 ч. През входа откъм ул. „Княз Дондуков“ 

ІV„а“ група „Дъга“ 08:10 – 08:45 ч. През входа откъм ул. „Княз Дондуков“ 
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ИЗПРАЩАНЕ от Основна сграда: 

І група „Златното 

петле“ 

16:30 – 17:10 ч.  При подходящи за игра на двора 

метеорологични условия: през изход 

„двор“ откъм ул. „Славянска“ 

 

 От сградата: през изход „двор“ откъм ул. 

„Славянска“ и самостоятелен изход на 

групата 

ІІ група „Слънчице“ 17:20 – 18:00 ч.  При подходящи за игра на двора 

метеорологични условия: през изход 

„двор“ откъм ул. „А. С. Пушкин“ 

 

 От сградата: през изход „двор“ откъм ул. 

„А. С. Пушкин“и самостоятелен изход на 

групата 

17:10 – 17:20 – дизинфекция на пейките във фоайето 

ІІІ група „Звездичка“ 16:30 – 17:10 ч.  При подходящи за игра на двора 

метеорологични условия: през  изход 

„двор“ откъм ул. „Славянска“ 

 

 От сградата: през централния изход откъм 

ул. „Ст. Караджа“/фоайе 

ІV група „Златна 

рибка“ 

17:20 – 18:00 ч.  При подходящи за игра на двора 

метеорологични условия: през изход 

„двор“ откъм ул. „А. С. Пушкин“ 

 

 От сградата: през централния изход откъм 

ул. „Ст. Караджа“/фоайе 

 

До 18:30 ч. – за родители, които нямат възможност в определените часове 

ИЗПРАЩАНЕ от Филиал: 

ІІІ „а“ група 

„Пчеличка“ 

16:30 – 17:10 ч. През входа откъм ул. „Княз Дондуков“ 

17:10 – 17:20 – дизинфекция на пейките във фоайето 

ІV„а“ група „Дъга“ 17:20 – 18:00 ч. През входа откъм ул. „Княз Дондуков“ 

 

До 18:30 ч. – за родители, които нямат възможност в определените часове 
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