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ПРАВИЛНИК  ЗА   ВЪТРЕШНИЯ   ТРУДОВ   РЕД 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С този правилник се урежда организацията на труда в Детска градина „Арабела”. 
Чл.2. Правилникът конкретизира правата и отговорностите на педагогическия и не 
педагогическия персонал и на работодателя по трудовите взаимоотношения, както и на 

родителите на приетите деца.  
Чл.3. В правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив. 
Конкретните изисквания са определени в длъжностни характеристики.. 
Чл.4. ДГ осигурява целодневно възпитание и обучение на деца от 3-годишна възраст до 

постъпването им в І-ви клас. ДГ е с 8 целодневни групи от които 4 в основна сграда, 4 в обект 
„Незабравка” и една разновъзраство в Буковец, Капацитет 250 деца. 
Чл.5. Възпитанието и обучението на децата в ДГ се организира и провежда в съответствие с 
ДОИ за предучилищното възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за 
училище. 
Чл.6. Възпитанието и обучението се провежда на български книжовен език.  
Чл.7. ДГ е общинска и се финансира от държавна субсидия и общински бюджет. На основание 

чл.280 ал.1 и чл. 93 ал.1 от ЗПУО, ДГ може да се финансира и от собствени приходи. 
ГЛАВА  ВТОРА ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Раздел І Трудов договор 
Чл.8. Трудов договор се сключва между работника/служителя и директора на ДГ, с който се 

определят мястото и характера на изпълняваната работа и трудовото възнаграждение. 
Чл.9. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два 

екземпляра, единият от които остава в училището, а другият се връчва незабавно срещу 
подпис на работника или служителя, както и уведомление по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено в 
ТП на НАП, и длъжностна характеристика.  
Чл.10. При сключване на трудов договор директорът запознава служителя с трудовите 
задължения, произтичащи от заеманата длъжност/изпълняваната работа. 
Чл.11. Документи, необходими за сключване на трудовия договор: молба, свободен текст; 
професионална автобиография; лична карта (копие) и оригинал за справка; документ за 

придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, професионално-
квалификационна степен; документ за стаж по специалността–за педагогическите кадри; 
трудова книжка и препис извлечение от трудовата книжка; документ за медицински преглед 
при първоначално постъпване на работа; свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от 
шест месеца от прекратяване на последния трудов договор; препоръка/характеристика от 

последното работно място. 
Чл.12 Трудовото правоотношение между страните се създава от момента на сключването на 

трудовия договор и страните са длъжни да изпълняват задълженията си по него. 
Чл.13. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се 
уреждат съобразно КТ, Правилника за вътрешния ред и длъжностната характеристика. 
Чл.14. С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето 
на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. 

Раздел  ІІ Процедура и методи за подбор на учителски кадри 

Чл.15. Учителските длъжности са: 
1. „учител” 
2. „старши учител 
3. „главен учител” 

Чл.16. За заемане на длъжността „учител” се изисква диплома за завършена степен 
„бакалавър”, „магистър”, „професионален бакалавър”.  
Чл.17. За учители не могат да се назначават лица, които са: осъждани; лишени от право да 

упражняват професията си; страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота 
или здравето на децата, определени с наредба на МОН и на МЗ. 
Чл.18. Подборът се извършва чрез; интервю; тест; документи. 
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Чл.18А. Длъжността главен учител се заема по трудово правоотношение с директора на 

детската градина, въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на КТ от 

директора на детсктата градина; 
Чл.19. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна клауза с 
писмено съгласие между страните. 
Чл.20. Директорът на ДГ може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на 
работника/ служителя. 

Чл.21. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и 
чл.119 от КТ. 

Раздел  ІІІ  Допълнителен труд по трудов договор 
Чл.22. Учителят/служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото 
работи, за извършвяне на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън 
установеното за него работно време/вътрешно съвместителство/, както и да сключва трудови 
договори и с друг работодател при същите условия /външно съвместителство/, извън 

установеното работно време в основния трудов договор. 
Чл.23. Полагането на допълнителен труд да става при спазване на чл.112 и 113 от КТ. 

Раздел IV  Изменение на трудовото правоотношение 

Чл.24. ЗАС е длъжен да изпрати уведомление за сключване/прекратяване на трудов договор 
до съответната териториална дирекция на НАП в законоустановения срок. Данните, които се 
съдържат в това уведомление и редът за неговото изпращане се определят с наредба на 
МТСП.      

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
Задължения на работодателя 

Директор 
Чл.25. Длъжен е да спазва изискванията на чл.127 от КТ, като осигури на педагогическия 
/непедагогическия персонал условия за изпълнение на работата по трудовото 
правоотношение, за която са се уговорили, като осигури: 

1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение; 
2. работно място и условия в съответствие с характера на работата; 
3. здравословни и безопасни условия на труд; 
4. длъжностна характеристика на заеманата длъжност; 

5. инструктаж за безопасни условия на възпитание, обучение и труд; противопожарна 
охрана и всички останали указания и инструкции, регламентиращи дейността на ДГ. 

Чл.26. Длъжен е да пази достойнството на работника/служителя по време на изпълнение на 

работата по трудовото правоотношение, както и да спазва поверителния характер на 
информацията, с която работи и която се отнася до личните данни на персонала.  
Чл. 26 А. Поверителна е следната информация: писмена - актове за раждане на деца, анкети 
попълнени от семейството относно особеностите на децата, лични данни на персонала и 
децата; неписмена - всяка информация която е достигнала до учител и членове на персонала, 
отнасяща се до семействата.  
чл.27. Длъжен е да създаде условия на учителите да повишават професионалната си 

квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка. 
Чл.28. Директорът на детската градина като орган за управление: 

1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност; 
2. спазва и прилага ДОИ; 
3. осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

4. определя със заповед длъжностно лице за провеждане на инструктажи и водене на 

документация по охрана на труда 
5. представлява ДГ пред органи, организации и лица и сключва договори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с 
предоставените му правомощия;  

6. сключва и прекратява трудови договори с  учителите и непедагогическия персонал; 
7. организира провеждането на инструктажи с педагогическия/непедагогическия 

персонал, родителите и децата; 

8. осигурява медицинско обслужване  
9. разпорежда се с бюджетните средства, според статута, който му е делигиран; 
10. сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците; 
11. награждава/наказва учители и служители в съответствие с КТ, ЗПУО;  
12. организира приемането на деца и възпитанието и обучението им в съответствие с 

ДОИ.   
13. подписва и подпечатва документите за преместване на деца/завършване на 

подготвит. група;  
14. съхранява печата на детската градина. 
15. съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения; 
16. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

документация; 



17. изготвя и утвърждава поименно щатно разписание на длъжностите и работните 

заплати. 

18. взема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в ДГ, установява станала 
трудова злополука, уведомява съответните органи и в 3-дневен срок съставя акт за 
трудовата злополука 

19. Изготвя разписание на длъжностите и основните заплати в ДГ на основание 
утвърдените нормативи, Списък-Образец2,  щатни разписания 

Чл.29. Директорът е председател на ПС. В състава му с право на съвещателен глас може да 
участва и председателя на училищното настоятелство. 
Чл.30. При отсъствие на директора, назначава свой заместник със заповед. 

Права и задължения на работниците и служителите 
Учители, старши учители, главен учител  
Чл.31. Задължения: 
1/ Общи: 

- Работи за постигане на ДОС за предучилищно образование 
 за усвояването на българския книжовен език  

 за оценяване на резултатите от обучението  

 организация на дейностите  

 за информацията и документите за системата за предучилищното образование  

 за приобщаващото образование  
- изготвя годишни разпределения на учебния материал и други планове, възложени от 

директора;  
- извършва предварителна научна и методическа подготовка за всяка форма на 

взаимодействие, свързана с особеностите на групата и децата;  
- поддържа връзка с родителите (настойниците) на децата; 
- води стриктно документацията, за която отговаря, като спазва ДОС за информацията и 

документите за системата за предучилищното и училищното образование; 

- ежемесечно изготвя справка до пето число на следващия месец за всяко дете от ПГ 5 и 
6 годишни с броя извинени и неизвинени отсъствия; 

- спазва учебния план, учебните програми, седмичното разписание, графика за 
провеждане на учебните занятия и работното време, приети в ДГ;  

- дежури в ДГ по график, изготвен от директора;  
- участва в работата на ПС и в служебни мероприятия, организирани от ДГ; 
- изпълнява решенията на ПС и законосъобразните нареждания на директора; 

- поддържа и повишава професионалната си компетентност по самостоятелен път или 
като участва в организирани от ДГ и извън квалификационни форми според ДОС 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти;  

- спазва тайната на поверителната информация, използвана в ДГ; 
- не предоставя на външни лица дневници и друга документация; 
- не пуши и да не употребява алкохол и други упойващи вещества в ДГ и двора; 

- не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, 
народност, етническа принадлежност и религия; 

- в рамките на работния ден учителите са длъжни да бъдат навреме в ДГ за изпълнение 
на нормата си преподавателска заетост, за участие в ПС, родителски срещи, 

методически сбирки, както и за изпълнения нарежданията на директора; 
- съхранява медицинските бележки на децата и заявления за отсъствия от семействата;  

- извършва проучване сред родителите във връзка с участие на децата в други дейности 
в ДГ;  

- организира и провежда родителски срещи съгласно плана на ДГ;  
- осигурява връзките на ДГ с родителите (настойниците) на децата от групата си;  
- за неизпълнение на професионалните си задължения, нарушаване на трудовата 

дисциплина и неспазване на този правилник учителите носят дисциплинарна 
отговорност и се наказват от директора съгласно КТ. 

2/ Като старши учител: 
А/ участва в провеждането на квалификационно-методическта дейност в детската градина; 
Б/ планира, организира и провежда методическтата дейност на помощник-възпитателите в 
детската градина; 
В/ подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността „учител”; 
Г/ диагностицира и анализира входното и изходното равнище на децата в детската градина; 

Д/ използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на възпитателно-

образователния процес; 
Е/ участва в дейности по разработване на проекти и/или в дейности по реализирането им; 
Ж/ изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 
детската градина; 
(3) Като главен учител  



А/ планира и координира квалификационно-методическта дейност в ДГ; 

Б/ обобщава анализите от диагностиката и резултатите от входни и изходни равнища за ДГ; 

В/ консултира лицата, заемащи длъжността „учител” и длъжността „старши учител” при 
диагностика на децата в детската градина; 
Г/ консултира и подпомага лицата, заемащи длъжности с цел кариерното им развитие, като 
има право да посещава учебни занимания и подпомага организацията на педагогическата 
среда; 

Д/ използва и показва ситуации от възпитателно-образователния процес и организира и 
координира обмяната на добри практики в ДГ за повишаване качеството на обучение и 
прилагане на интерактивни методи за работа с децата; 
Е/ координира дейностите по разработване и реализиране на проекти; 
Ж/ изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 

детската градина; 
И/ организира и реализира вътрешни проекти и участия на децата в общински, областни и 
национални състезания и конкурси;  
Чл.32. Други функции и изисквания, съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа: 

Учителите на група следят капацитета в групата и носят отговорност за това. Установяват 
причината за отсъстващите деца. При отклонение на здравословното състояние на децата 
уведомяват медицинското лице и търсят контакт с родителите. Учителят от І-ва смяна не 

напуска работното си място преди да е предал децата на колегата си от ІІ-ра смяна. Нанасят 
броя на децата за деня в книгата за требване на храна - цифром и словом и се подписват. 
Води документация, съгласно указанията и нормативните изисквания /Наредба№4 за 
задължителна училищна документация/. Присъстват и активно участват в заниманията по 
музика. При ползване на отпуск за временна нетрудоспособност свевременно уведомяват 
директора, с цел осигуряване на заместник.   
Чл.33. Отговорности 

- работи за постигане от децата на знания, умения и навици съгласно ДОС;  

- работи за изучаване на индивидуалните особености на децата, на техните наклонности и 
интереси и за правилното им развитие;  
- зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете; 
- грижи се за живота и здравето на децата в ДГ и при организирани от ДГ дейности;  

- грижи се за състоянието на МТБ, която ползва, и за организиране на нейното 

осъвременяване и обогатяване;  
- своевременно решаване на възникнали конфликти между деца и между родители в ДГ; 
- отговорен е за виновно неизпълнение на професионалните си задължения и за нарушаване 
на трудовата дисциплина съгласно КТ;  
УЧИТЕЛЯТ  няма право да:  
 използва за възпитателни цели средства, които противоречат на човешките права и 
свободи /физически и морални наказания, заплахи, грубо насилие и прекалено 

ограничение/. 
 се отделя от децата, ако не е осигурено друго отговорно лице и да оставят децата на 
двора и в групата без надзор. 
 извежда децата извън ДГ без придружител. 
 използва служебното си положение за лично облагодетелстване. 
 изменя регламентираното време  за храна и почивка на децата. 

 напуска работното си място без да е отразил проведените форми в дневник и книга за 

преподадения учебен материал, както и да го нанася предварително. 
 изтрива и нанася корекции върху задължителната учебна документация. 
 допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата,както и 
дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия. 
 ако съзнателно подпомогне извършването на актове на дискриминация, носи отговорност 
по силата на Закона за защита с/щу дискриминацията 

Чл.34. Права. 
Общи 

1. избира организацията, методите и средствата за провеждане на образователно-
възпитателния процес; 

2. получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му 
задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му 
квалификация; 

3. избира начините и формите за поддържане на професионалното си равнище и за 

повишаване на квалификацията си; 
4. дава мнения и да прави предложения за развитие на детсктата градина; 
5. ползва материално-техническата база, техническите средства; 
6. книга за подлежащите и приключени дневници;  



7. получава своевременно трудовото си възнаграждение, средствата от фонд СБКО, 

парични награди и работно облекло, при условие, че причините за закъснението 

не са в институцията ДГ;  
8. ползва платен и неплатен годишен отпуск след писмено разрешение на 

директора. 
9. използва родители за възпитателна дейност; 
10. прави мотивирани предложения пред ПС за подобряване на работата в ДГ; 

Чл.35. Учителят е длъжен да: 
1. изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите 

задължения, включени в длъжностната му характеристика; 
2. преподава на книжовен български език, с изключение на заниманията по „чужд 

език” и „майчин език”, да общува с децата на книжовен български език и да ги 
подпомага да усвояват книжовно езиковите норми; 

3. уведомява незабавно директора при отсъствие от работа по здравословни 

причини и предоставя болничен лист до 3 дни от издаването му; 
4. участва в работата на ПС и да изпълнява неговите решения; 
5. опазва живота и здравето на децата по време на образователно-възпитателния 

процес и на други дейности, организирани от ДГ; 
6. поддържа и повишава професионалната си квалификация; 
7. информира писмено и на индивидуални срещи родителите за напредъка и 

развитието на детето, за спазването на правилата, ккакто и за уменията му за 

общуване и интегриране в средата, да ги насочва към форми за допълнителна 
работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето; 

8. не ползва мобилен телефон по време на занимания; 
9. не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в детската градина, както и 

извън тях при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват и деца; 
10. се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

учител и на добрите нрави; 
11. не внася в детската градина оръжие, както и други предмети, които са източник 

на повишена опасност; 
12. не нарушава правата на детето, да не унижава личното му достойнство, да не 

прилага форми на физическо и психическо насилие; 
13. не разпространява поверителна информация, свързана с останалите децата, 

техните семейства и служители от ДГ. 

14. поддържа връзка със семействата и своевременно ги уведомява за развитието и 
проблемите с техните деца. 

15. провежда родителски срещи на които да: запознава родителите със техните права 
и задължения съгласно Правилника за вътрешния ред; с учебната програма; 
организира избирането на родителски комитети и членонве на УН. 

16. дава изискваните от директора справки, отчети, информации и други. 
Чл.36. 1. Учителите по групите водят и съхраняват : 

- дневник на група; 
- лично портфолио на всяко дете 
2. Попълват документацията със син химикал, без поправки и корекции. 
3. Вписва в удостоверенията за завършена ПГ динамиката в развитието на детето и 
определя готовността му за училище, като достатъчна/недостатъчна. 

Чл.37. При намаляване броя на децата в групите директорът може да обединява групите и да 

прави размествания на учителите. През това време, с решение на директора, учители, които 
имат неизползван платен годишен отпуск го използват. 
Помощен и обслужващ персонал 
Чл.38. Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно чл. 126 от 
КТ, длъжностните характеристики, правилника за вътрешния ред, ЗНП, ППЗНП и всички 
наредби и правилници регламентиращи дейността на ДГ. 
Чл.39. При изпълнение на служебните си задължения учителите/служителите са длъжни да: 

1. спазват трудовата дисциплина и изпълняват работата, за която са се уговорили; 
2. се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на длъжността; 
3. не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време; 
4. спазват и използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи; 
5. спазват техническите и технологичните правила, правилника за осигуряване на 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд и други законови нареждания на 
директора на ДГ; 

6. пазят грижливо имуществото на ДГ и материално-техническата база, както и да пестят 
разходването на ел.енергия, вода, отопление и други материали; 
7. пазят името на ДГ, да не уронват нейния авторитет и престиж, да не злоупотребяват с 
доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни сведения за ДГ; 
8. говорят с децата и техните родители с вежлив тон; 



9. съгласуват работата си и да си оказват взаимопомощ и съдействие; 

10. Изпълняват и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.  

11. Спазват тайната на поверителната информация, използвана в детската градина.  
Чл.40. Служителите имат право: 

1. на своевременна, достоверна и разбираема информация относно дейността на ДГ; 
2. да изискват от работодателя обективна и справедлива препоръка за 

професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или 

обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг 
работодател. 

Чл.41. Счетоводителят е длъжен да:  
1. Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен 
финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното 
оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на 
инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях.  

2. Подписва заедно с директора всички документи от финансово-имуществен характер от 
които произтичат права и задължения за училището, подписва баланса и счетоводните отчети, 

както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводни записвания.  

3. Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на 
задачите за всички дейности на училището и осигурява най-рационалното им използване.  

4. Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на 
счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички 
стопански операции.  

5. Организира и осъществява своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с 
кредитори и дебитори, за уреждане взаимотношенията с бюджета и с банките, за провеждане 
инвентаризации и проверки на парични и стоково-материални ценности, за уреждане 
взаимоотношенията с осигурителните фондове, за съхраняването на счетоводните документи 
и предаването им по установения ред в архива, за срочното предаване на счетоводните 

документи в съответните органи.  

6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.  
Чл.42. ЗАС и касиер-домакин работи съгласно длъжностната си характеристика: Други 
функции и изисквания съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа: Изготвя ТД, 

ДС, както и друг вид документи, отразени в длъжностната характеристика. Ежегодно 

извършва инвентаризация на имуществото в ДГ и участва в комисия по инвентаризация. 
Участва в изработването на меню, съгласно  рецептурник. Проверява хранителните продукти 
по складовете. Води ЗКХ и всеки ден я предоставя за подпис на директора. Няма право да 
нанася поправки върху требвателните листове и други документи, след подписването им от 
директора. Не допуска външни лица в складовете и кухнята. Води книга за амбалажа в ДГ. 
Води дневник за донесени от родителите храни за празници – рождени дни в детската 
градина. Приема и съхранява в папка сертификати от производители за торти по случай 

рождени дни.  
Чл.43. Помощник-възпитател/чистач работи съгласно длъжностната си характеристика: Други 
функции и изисквания, съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа: Сервира 
храната в естетичен вид /всяко ястие в отделен съд/ и осигурява вилица, лъжица и нож 
съобразно възрастта. Сменя покривките при замърсяване. При излизане на децата извън ДГ 
придружава групата с учител. Съпровожда децата до тоалетната, когато те са на двора и ги 

предава лично на учител. Сменя спалното бельо 1 път на 2 седмици и при всяко замърсяване. 

По време на съвещание с учителите, родителски срещи и оперативки с учителите поема 
отговорността за живота и здравето на децата в групата. Повишава своята професионална 
квалификация и качеството на работа. При инфекциозно заболяване извършва усилена 
дезинфекция. Използва задължително работно облекло-престилка, предна престилка, 
вътрешни обувки, спазва хигиенни норми при сервиране на храна. Следи за използването от 
децата на салфетки, тоалетна хартия, носни кърпи. Връща своевременно съдовете в кухнята и 

изхвърля отпадъците. Не оставя на достъпни за децата места дезинфекционни и миещи 
препарати. Ежедневно почиства двора, напръсква пясъчниците, полива цветните алеи. 
Вътрешна организация на работа: 
а/ Всеки петък от седмицата прави основно почистване на подове, килими и пътеки, почиства 
центровете за игра, малките стаи основно почиства и дезинфекцира помещенията. 
б/ Отговорности за допълнителните помещения в детската градина в основна сграда:  
Група «Плодчета»-кабинет директор и дворна площадка на група „Плодчета”,  

група «Ян Бибиян»–стая за семейството и дворна площадка на група „Ян Бибиян”;  

група „Звездички”–кабинет ЗАС и дворна площадка на група „Звездички”;  
група „Звънче”-медицински кабинет и дворна площадка на група „Звънче”;  
всички чистачи и помощник-възпитатели- физкултурен салон, стая под стълбището, коридори, 
фоайета;  
в „Незабравка” група „Детелина” – кабинет по безопасност на движението, площадка по 



безопасност на движението, дворна площадка на групата; 

група „Маргаритка” – музикален кабинет и прилежащи помещения, дворна площадка на 

групата 
група „Кокиче” – вътрешен двор с цветя, площадка на групата 
чистач без група – всички административни помещения, тоалетна, логопедичен кабинет, 
входно фоайе – втори вход, стая под стълбището, коридори.  
група „Здравец” – физкултурен салон и прилежащи помещения, дворна площадка на 

групата 
входно фоайе в централен вход се почиства от всички чистачи, помощник-възпитатели, 
дворовете се почистват от всички служители на ДГ.  
Чл.44. КУХНЕНСКИ ПЕРСОНАЛ- работи съгласно длъжностната си характеристика. Други 
функции и изисквания, съобразно заеманата длъжност и изпълняваната работа: Готвачът 
следи за грижливата експлоатация на кухненските съоръжения. Не допуска външни лица в 
кухненския блок. При отсъствие на готвача, пом. готвача поема неговите функции и носи 

лична отговорност за правилното оползотворяване на хранителните продукти. Отговарят за 
състоянието на кухня, складове, тоалетна в кухненски блок, коридори в кухненски блок. Води 
дневниците за приемане на хранителни продукти и дневници за хладилниците. 

Чл.45. Огняр: извършва обслужване на водогреен котел; получава гориво и поддържа ред на 
мястото на разтоварване; участва в ремонт на котела и допълнителните устройства; познава 
принципите и режима на работа на котела; отстранява несложни повреди; ежедневно отчита в 
дневник часовете на работа на котела и предоставя дневника ежемечно за подпис от 

директора; Други функции и изисквания, съобразно заеманата длъжност и изпълняваната 
работа. Отговаря за поддържането на дворните площи, поливане, косене, частични ремонтни 
дейности. Отговаря за помещенията-котелно и допълнителни помещения към котелното. 

Работно време, почивки и отпуски  
Чл.46. Работно време на ДГ „Арабела” – 6.30 – 18.30 часа 
Чл.47./1/Работното време на директора е нераглемантерино с осем часов работен ден.  

/2/ Педагогическият персонал е с работно време - 8 часа дневно 
/3/ В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в ДГ за: 

- изпълнение на задължит. норма на преподавателска работа на МОН и утвърдения списък 
образец 2 за уч. година 

- участие в ПС, педагог. съвещания, срещи на педагог. екип, родителски срещи, педагог. 
консултации, родителски срещи, методически сбирки 

- други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от длъжността 

старши учител, главен учител 
 /4/След изпълнение на изброените задължения учителите могат да бъдат извън ДГ за 
подготовка на ВОР. 
 /5/Преподавателска заетост на учител – 30 часа седмично 
 /6/Преподавателска заетост на учител по музика е 24 часа седмично 

Чл.48. Преподавателска заетост на учители – първа смяна 7.30-13.30ч., втора смяна 12.00-
18.00ч.  

Преподавателска заетост на дежурен учител: първа смяна 7.00 – 13.00 ч. втора смяна 12.30 – 
18.30 ч. 
Учителят І-ва смяна не напуска работното си място докато не дойде колегата му от ІІ-ра смяна 
и не предаде групата, отбелязвайки важните неща, случили се по време на неговата работа. 
Чл.49.Учителят няма право да променя графика на работа без разрешение от директора. 

Чл.50. При смесване на групи, учителят е длъжен да предаде децата на колегата си от 

другата група по списък. 
чл.51. При отсъствие на учител, поради отпуск по болест или платен отпуск през учебно 
време за първия ден от отпуск по болест, другия учител на групата работи с преподавателска 
заетост: 8.30-12.30 ч. И 15.30 -17.30 ч. От 7.30 до 8.30 ч. Децата в групата се приемат от 
учител на етаж. От 12.30 до 15.30ч. за децата отговаря помощник-възпитател. 
Чл.52. Работно време на непедагогически персонал е 8 ч. дневно, с регламентирана почивка 
30 минути, която не се включва в рамките на работното време;  

В  основна сграда: 
 - помощник-възпитатели и прислужник-чистачи 7.30 – 16.00 часа 
 - дежурен чистач помощник възпитател  
първа смяна  6.30 – 15.00 ч.  
втора смяна 10.00-18.30 часа 
- чистач без група  8.00 – 13.00 и 15.00-18.00 
Във филиал „Незабравка” 

Първа смяна 6.30 – 15.00 часа 
Втора смяна 10.00 –18.30 часа 
- чистач без група 8.00 – 16.30 часа 
 - ЗАС – нераглементирано работно време, касиер-домакин, регламентирано в зависимост от 
времете за събиране на такси  



 - готвач и пом.готвач  6.00-14.30 часа с регламентирана почивка 15 минути 

 -огняр/през отоплит. сезон работи 8 часа като работното му време се определя от 

атмосферните условия, за осигуряване на оптимален температурен режим и поддръжка на 
отоплителната инсталация. През останалото време работи с работно време от 7.30-16.00 часа 
с регламентирана почивка 30 минути 
Чл.53. Почивките в работния ден се ползват при спазване изискванията на раздел ІІІ от КТ и 
Наредба за работното време, почивките и отпуските. 

Чл.54. Непедагогическият персонал, който е на 8 часов работен ден, ползва почивка, 
продължителността на която не се включва в работното време, както следва: 

1. ЗАС                                                          12,00 ч. – 14,00 ч. 
2. Помощник възпитатели/чистачи І смяна 10.15-10.30 ч. и от 13.00-13.15 часа 
                                                      ІІ-ра смяна 13,00-13,15 ч. и от 17.00-17.15 часа 
3. Кухненски персонал                                  почивка 13,00-13,30 ч 
4. Огняр                                                        почивка 12.00-12.30 ч 

Чл.55. Отпуските на педагогическия и на непедагогическия персонал в училището се 
определят и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ и Наредба за работното време, 
почивките и отпуските.  

Чл. 56.  Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 56 работни дни, от които по 
чл. 155 от КТ – 48 работни дни и 8 работни дни като член на Съюза на работодателите за 
работа на ненормиран ден.  
Чл. 57 (1) Учителите ползват платен годишен отпуск на основание чл. 155, ал. 3 от КТ и чл. 

24, ал. 1 от НРВПО в размер на 48 работни дни и на 8 работни дни по браншов КТД.  
(2) Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през ваканциите, като по изключение, 
когато важни причини налагат това, може да се ползва и през учебно време по график.  
Чл.58. На осн.чл.139а от КТ директорът определя със заповед списък на длъжностите, за 
които установява ненормиран работен ден и право на допълнителен платен отпуск: ЗАС-6 
дни; огняр-6 дни; 

Чл.59. Работници/служители ползват платен годишен отпуск на основание КТ 20 работни дни 
и 8 работни дни по браншов КТД. 

Г Л А В А  П Е Т А ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 
Чл.60. За неизпълнение на проф. задължения, нарушения на трудовата дисциплина, на ПВР, 

педагогическия/непедагогическия персонал носи дисциплинарна отговорност съгласно КТ. 
Чл.61. Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на задълженията, произтичащи 
от длъжностната характеристика, ЗПУО и чл.187 от КТ. 

Чл.62. За нарушение на трудовата дисциплина се налага дисциплинарно наказание-раздел ІІІ 
от КТ. 
Чл.63. Забранява се тютюнопушенето и употребата на алкохол в района на ДГ/чл.56 ал.1 от 
Закона за здравето ДВ бр.70/04 г./.      

Г Л А В А  Ш Е С Т А 
Имуществена отговорност. Видове обезщетения 

Раздел I  Имуществена  отговорност и видове обезщетения по длъжности 

Чл.64. Директора, педагогическият и непедагогическият персонал носят имуществена 

отговорност съгласно КТ, законовите разпоредби на страната и нормативната база в системата 
на образованието. 
Чл.65. Имуществена отговорност носят семействата на децата, които при умишлена повреда 
на имуществото възстановяват нанесената щета. 

РАЗДЕЛ ІІІ. Задължения, свързани с имуществото на Детска градина „Арабела” 

Чл.66.Работниците и служителите са длъжни да съхраняват и пазят повереното им имущество 
и техника. Персоналът в ДГ съгласно КТ, Глава Х от КТ, чл. 203, т.1,2 и 3, чл.205 и чл.206, 
Закон за счетоводство и длъжностни характеристики носи имуществена отговорност.  
Чл.67. ЗАС/касиер-домакин зачисляват даденото за ползване и съхранение имущество на 
определените длъжностни лица чрез приемо-предавателни протоколи. 
Чл.68. Всички липси в ДЗ се възстановяват както следва: 

-от групите-Учители и помощник-възпитател/чистач 

-от кабинет директор-директор и лице, почистващо помещението 
-от кабинет ЗАС и касиер-домакин - ЗАС, касиер-домакин, лица, почистващи 
помещенията 
-от складове-от ЗАС и касиер-домакин 
-от коридори, фоайета-всички служители 
-от кухня-от готвач, пом.готвач 

-от котелно-от огняр 

-от мед.кабинет-мед. сестри и лица, почистващи помещенията 
Чл.69. Учителите/служителите са длъжни да спазват: правилата за реда и начина за 
използване на техническите средства и съоръжения; правилата за противопожарна охрана; да 
уведомят директора за всички трудности по изпълнение на своите задълженията; да уведомят 
за промени в адреса и телефонния си номер; да уведомят директора за всички нарушения на 



КТ, нормативни актове, вътрешните правила, установени в ДГ, нередности и опасности при 

изпълнение на трудовите си задължения; не могат да изнасят извън територията на ДГ 

техника, документи или материали. 
РАЗДЕЛ ІV. Задължения за работа в екип 
Чл.70. Учителите/служителите са длъжни да работят при взаимна информираност и 
колегиалност. 
Раздел V. Задължение за добър външен вид 

Чл.71. Членовете на педагогическия/непедагогическия персонал са длъжни да идват на 
работа в подходящ за изпълнение на трудовите си задължения външен вид. 
Чл.72. Служителите са длъжни да бъдат на работа с работно облекло–бяло при работа с 
храни и цветно при почистване. 

Раздел  ІІ  Обезщетения 
Чл.73. Другите видове обезщетения се изплащат на директора, на педагогическия и на 

непедагогическия персонал при спазване на гл. XІ, раздел ІІІ на КТ и на Постановление № 31 
на МС от 11.02. 1994 г. за увеличение в някои случаи на размера на обезщетенията по чл. 
222, гл. 3 от КТ – ДВ, бр. 16. и ЗПУО.  

Г Л А В А  СЕДМА   ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
Чл.74.  Трудовото възнаграждение се изплаща в пари лично на работника или служителя чрез 
дебитна карта по банков път всеки месец до 10-то число.  
Чл. 75. Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно ДОС за финансирането 

на институциите; ДОС за нормирането и заплащането на труда; КТД и от вътрешните правила 
за работната заплата в ДГ.  
Чл. 76. Допълнителните и другите трудови възнаграждения на трудовия колектив в ДГ се 
изплащат при спазване ДОС за финансирането на институциите; ДОС за нормирането и 
заплащането на труда; КТД и от вътрешните правила за работната заплата.  
Чл. 77.  Възнаграждение за допълнителен труд се получава след сключен допълнителен 

трудов договор между директора на ДГ и учителя/служителя по чл. 110, чл. 111, чл. 259 и чл. 
117 от КТ при стриктно спазване на чл. 113 от КТ.  
Чл. 78. Членовете на трудовия колектив в ДГ получават до три пъти годишно допълнително 
трудово възнаграждение – за 15-ти септември, за Коледа и за 24-ти май.   

ГЛАВА  ОСМА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Чл.79. Директорът е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в ДГ, като:  

1. разработи и утвърди правила за осигуряване на безопасни условия на труд.  
2. провеждането на видовете инструктажи се извършва от определни със заповед от 
директора учители с педагогическия и непедагогическия персонал, както и от учителите с 
деца и родители на първата родителска среща в началото на уч. година.   
3. осигури санитарно-битово и медицинско обслужване съгласно гл. X на Наредба № 7 от 
23.09.1999 г. на МТСП и МЗС (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.).  
Чл. 80. Директорът взема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в ДГ, установява 

станала трудова злополука, уведомява съответните органи и в тридневен срок съставя акт за 
злополуката.  
Чл. 81. Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора 
правилници, наредби, указания, правила, инструктажи и инструкции, свързани с безопасните 
условия на труд.  
Чл. 82. За организиране и провеждане на дейностите по създаване и поддържане на 

безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ са изградени:  
1. Група по условия на труд;  
2. Комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други 
бедствия. 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 
Чл.83. Прекратяването на трудовия договор се извършва при разпоредбите на КТ. 
Чл.84. При съкращаване на щат директорът заедно със СО прави подбор на кадрите. 

Чл. 85. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на директора, в която 
точно е отразено основанието на съответния член от КТ, въз основа на който става 
прекратяването.  
Чл. 86.  Издадената заповед се връчва от ЗАС на работника или служителя. Съгласно чл. 113 
от КТ причините за прекратяване на трудовия договор и датата се вписват в трудовата книжка 
на учителя/служителя.  
Чл. 87. При прекратяване на трудовото правоотношение директорът или упълномощено от 

него длъжностно лице предава трудовата книжка на работника или служителя срещу подпис.  

Чл. 88. Парични обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение с 
учител/служител се изплащат при спазване на законовите разпоредби на КТ и ЗПУО.  
ПРОТИВОПОЖАРЕН РЕЖИМ, ОХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ  
Чл. 89. Охранителен режим – правила . Сутрин и вечер сградите се предават за нощна охрана 
СОТ. Задължително се включват определените лампи за нощно осветление на входа.  



Чл. 90. Противопожарен режим – правила  

1. Всеки служител при всекидневната си дейност изпълнява точно и навреме 

противопожарните правила и следи за тяхното изпълнение от други лица. Знае мястото на 
противопожарния уред, осигуряващ пожарната безопасност на работното му място, и начина 
за действие с него.  
2. В края на работното време всеки работник проверява и оставя в пожаробезопасно 
състояние своето работно място и електрическите уреди, с които работи.  

3. След приключване на работното време изключва електрическите инсталации, силовите и 
осветителните съоръжения (без дежурното осветление и денонощно работещите съоръжения) 
се изключват; след приключване на работния ден чистачките да отразяват в тетрадка 
състоянието на района, за който отговарят, както и това, че ел. инсталации, силовите и 
осветителните съоръжения са изключени, водата е спряна и прозорците са затворени. 
Контролът се осъществява от касиер-домакин, ЗАС.  
4. Необходимо е да се спазват и следните противопожарни изисквания:  

– да не се задръстват с горими и други материали пътищата за осъществяване на успешно 
пожарогасене и за евакуация;  
– да не се подсилват електрическите предпазители. Изгорелите да се подменят с нови, 

стандартни за съответния номинален ток;  
– при спиране на електрическия ток да не се използват средства с открит пламък.   
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
§ 1. Трудовият колектив в ДГ се състои от педагогически и непедагогически персонал.  

§ 2. Учителите и служителите в ДГ имат право да образуват синдикални организации, които 
сами изработват и приемат свои устави и правила, организират своето управление и 
определят своите функции.  
§ 3. Директорът съдейства и създава условия за осъществяване на дейността на синдикалните 
организации.  
§ 4. В детската градина може да се сключи само един КТД между директора и синдикалните 

организации по реда на КТ.  
§ 5. Общото събрание се състои от всички учители и служители и самò определя реда за 
своята работа.  
§ 6. Общото събрание е редовно, когато на него присъстват повече от половината от членове 

и приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.  
§ 7. Педагогическият съвет (ПС) е специализиран орган за разглеждане и решаване на 
основни педагогически въпроси, които са определени в ЗПУО.  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
§ 1. Този правилник се издава от директора на ДГ на основание чл. 181 от КТ и в съответствие 
със съществуващата нормативна уредба.  
§ 2. Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно КТ, 
длъжностните характеристики, Правирник за ВТР на ДГ, ЗПУО.  
§ 3. Разпоредбите на правилника на вътрешния трудов ред не противоречат на нормативните 
актове и на колективния трудов договор.  

§ 4. Настоящият правилник е задължителен за педагогическия и непедагогическия персонал.  
§ 5. Директорът запознава целия трудов колектив с настоящия правилник.  
§ 6. Неизпълнението на правилника за вътрешния трудов ред е нарушение на трудовата 
дисциплина. За нарушение на правилника за вътрешния трудов ред се счита всяко 
неизпълнение на задълженията, посочени в правилника.  

§ 7. При констатиране на такива директорът определя наказанията съгласно действащите към 

момента разпоредби на КТ.  
§ 8. Контролът по изпълнението на правилника се възлага на директора на ДГ.  
§ 9. Правилникът влиза в сила от 15.09.2016 година.  
§ 10. Всички спорни проблеми нерегламентирани в Правилника за вътрешния трудов ред се 
решават на базата на действащите в момента нормативни актове.  
 
Съгласувал:  

Веселка Матеева  
Председател на СБУ  

  
 


