
СЪГЛАСУВАЛ: ЮЗАКаР/Ъ-........
(В. Дикова — Синдикална организация)

П р а в и л н и к
за вътрешния трудов ред

                  



Г Л А В А  П Ъ Р В А  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД (ПВТР)
Чл.1 1. Целта на ПВТР е да се създаде такава форма на организация на труда в детската градина, която да 
гарантира постигането на добри резултати по отглеждане и възпитание на децата, както и да осигури 
безопасни условия условия за пребиваващите.
2. Основното предназначение на ПВТР е да осигури сигурност и яснота между работодателя и 

работниците и служителите по отношение на условията на труд, като гарантира и защитава техните 
взаимни права и интереси, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудовата 
дисциплина. Конкретните изисквания са определени в длъжностни характеристики.
Чл.2 ПВТР в предприятието се изработва и утвърждава от работодателя при спазване на процедурата, 
установена в чл.37 от Кодекса на труда (КТ).
Чл.З 1. 11ВТР ред е в сила за неопределен период от време
2. ПВТР е в съответствие с КТ, ЗПУО, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и с 

действащия колективен трудов договор.
3. При изменение в разпоредбите на КТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане или при 

сключване на нов, или при изменение на действащия колективен трудов договор, които ПВТР 
конкретизира, работодателят е длъжен в срок от един месец да внесе необходимите промени в него.
4. ПВТР се изменя и допълва по реда на неговото приемане.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦАТА 
Чл.4 1. Г1В ГР ред се прилага спрямо всички работници и служители, които полагат труд по трудово 
правоотношение с работодателя -директора на детската градина (ДГ).
2. Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата, установени с ПВТР от момента, в който се 
запознаят с тях.
3. Работодателят е длъжен да доведе ПВТР до знанието на всички
Чл.5 1. ПВТР се прилага по отношение на всички лица. които се намират на територията на градината.
2. ПВТР ред се прилага по отношение на лицата, които са временно назначени на работа в градината или 

работят в ДГ' № 189 по силата на друг вид договор или споразумение /преподаватели по ДОД. 
представители на РЦПППО и др./ Те задължително се запознават със своите права и задължения.

Г Л А В А  В Т О Р А

ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

ТРУДОВ ДОГОВОР
Чл.6. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя.
Чл.7. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, 

единият от които остава в личното досие на всеки служител в ДГ, а другият се връчва срещу подпис на 
работника.
Чл.8. При сключване на трудовия договор техническия секретар запознава работника или служителя с 
трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа, като на кандидата 
се връчва длъжностна характеристика с/у подпис, запознава се с нормативните документи на ДГ и му се 
провежда първоначален инструктаж и инструктаж на работното място.
Чл.9. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор са :
1. Заявление свободен текст.
2. Професионална автобиография (портфолио за педагогически специалисти).
3. Лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага на лицето.



4. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, 
научна или професионално-квалификационна степен.
5. Документ за стаж по специалността - за педагогическите кадри /трудова книжка, осигурителна книжка 
или препис-извлечение за трудов стаж/.
6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекратяване за повече от 
3 месеца.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Препоръка или характеристика от работното място, което са заемали.
9. Здравна книжка.
10. Медицинско свидетелство, че не се води на отчет в психодиспансера.
1 1. Лична банкова сметка, за превод на работната заплата.
12. Декларация за защита на лични данни.
13. Декларация за запознаване е Етичния кодекс за работа.
14. Декларация за проведен първоначален инструктаж за безопастност на работното място.
15. Декларация за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.
16. Други необходими за работа е деца в ДГ.
Всички документи, съдържащи лични данни за лицето се обработват и съхраняват съгласно изискванията 
на Регламент ЕС 2016/679 от 27.04.2016 г. на Европейската комисия и Съвета.
Чл.10. Грудово правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудовия 
договор и страните са длъжни да изпълняват задълженията си по него.
Чл.11. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат 
съобразно КТ.
Чл.12. Съдържанието на трудовия договор се определя от :
1.Закона /КТ/
2. Колективния трудов договор
3. Индивидуалния трудов договор
Чл.13. С трудовия договор се определят мястото и характера на изпълняваната работа, времетраенето и 

трудовото възнаграждение, вкл. допълнителни трудови възнаграждения, отпуски.
Чл.14. Съдържанието на трудовия договор включва условията, които определят правата и задълженията на 

работника или служителя и тези на директора на ДЕ.
Чл.15. Условията на трудовия договор са законови - тези, които са отразени в К Г и други нормативни 

документи и необходими - място и характер на работа, предмет на дейност, обем па работа, условия на 
труд и трудови възнаграждения. Предметът и обхватът на дейността се определят със съответната 
длъжностна характеристика.
Чл.16. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ. Всички назначения се извършват във 

връзка с чл. 70 от КТ /със срок на изпитване в полза на работодателя/. При изтичане на срока за изпитване 
работникът и служителят преминават на безсрочен трудов договор.

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛСКИ КАДРИ 
Чл.17. Назначаването на педагогическите кадри се извършва
при спазване на КТ, ЗПУО и Наредба 12/2016г на МОН за статута и професионалното развитие на 
учителите.
Чл.18. За заемане на длъжностите , „учител”, „старши учител”, „главен учител” се изисква диплома за 

завършена степен на висшето образование „бакалавър”, „магистър” или „професионален бакалавър" и 
изискуемия учителски стаж, съгласно Наредба № 12/2016 г. на МОН за статута и професионалното 
развитие на учителите.
Чл.19. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които :
1 .Са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
2. Са лишени от право да упражняват професията си
3. Страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата, определени е 
наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването



Чл.20. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи - проучване на определен списък от 
документи, представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност и събеседване с кандидата.
4:1.21. Директорът на ДГ № 189 обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУС) на М 011 в 
тридневен срок от овакантяването им.
Чл.22. Обявата на директора трябва да съдържа :
1. Точно наименование и адрес на ДГ.
2. Свободната щатна длъжност.
3. Изискванията за заемане на длъжността, съобразно придобитото образование, професионална 

квалификация и правоспособност.
5. 11ачалният и крайният срок за подаване на документите.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР
Чл.23. При извършване на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите на раздел 9, 
глава 5 от КТ.

ИЗМЕНЕНИЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Чл.24. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорена клауза с писмено 
съгласие между страните.
Чл.25. Директорът на ДГ може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или 
служителя /чл. 119 от КТ/
Чл.26. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и чл.119 от КТ. 
Чл.27. Директорът на ДГ може да бъде командирован от кмета но СО след съгласуване с финансиращия 

орган.
Чл.28. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на К Г и Наредбата за 
командировките в страната.
Чл.29. При настъпили промени в правоотношенията или заплащането, работникът е длъжен в 7/седем/ 
дневен срок, да представи трудовата си книжка за нансяне на промените, които се отразяват веднага и 
книжката се връща

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Чл.ЗО. С прекратяване на трудовия договор престава да съществува трудово правоотношение.
Чл.31. Прекратяването на трудовия договор се извършва при спазване разпоредбите на КТ.
Чл.32. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на директора на ДГ № 189. в която 

точно е отразено основанието на съответния член от КТ, въз основа на който става прекратяването, датата 
на прекратяване и дължимите обезщетения по КТ.
Чл.ЗЗ. Издадената заповед се връчва лично на работника или служителя, а при отказ за получаване се 

оформя протокол с 2-ма свидетели.
Чл.34. Основанието за прекратяване на трудовия договор и датата се вписват в трудовата книжка на 

работника или служителя, която му се предава, попълнена, подписана и подпечатана с печата на ДГ.
Чл.35. Парични обезщетения при прекратяване на трудово правоотношение се изплащат при спазване на 

законовите разпоредби на КТ заедно с изплащането на последната работна заплата.
Чл. 36. При прекратяване на трудовото правоотношения с работник или служител на основание чл. 328 и 
чл.ЗЗО от КТ задължително се спазват разпоредбите на чл.ЗЗЗ от КТ и Наредба на МЗ за болестите, при които 
работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл.ЗЗЗ, ал.1 от КТ.

Г Л А В А  Т Р Е Т А

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ



ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВОТО НА РАБОТОДАТЕЛЯ
Чл.37. 1. Работниците и служителите са длъжни да съхраняват и пазят повереното им имущество и 
техника.
2. Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за реда и начина за използване на 
техническите средства и съоръжения.
3. Работниците и служителите не могат да изнасят извън територията на ДГ всякакъв вид техника, 
документи или материали, освен след уведомяване (разрешение) на прекия си ръководител.
4. Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за противопожарна охрана и ЗБУТ.
Чл.38. Работниците и служителите са длъжни да ползват работните помещения според тяхното 
предназначение.
Чл.39. Провеждане на частни и служебни чествания, отбелязването на тържествени поводи може да се 
осъществява само в определените за това помещения от директора и извън работно време.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
Чл.40. 1. Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят прекия си ръководител за всички 
трудности по изпълнение на поставените им задачи. Те са длъжни да изпълнят дадените от него указания за 
справяне с трудностите.
2. Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят прекия си ръководител за всички нарушения 
на КТ. ЗГ1УО, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, вътрешните правила, установени в 
предприятието, технологичните или правилата за работа с техника и материали, заповеди на работодателя 
и други, които са установили в процеса на изпълнение на трудовите си задължения.
3. Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят директора на градината за промени в 
адресната си регистрация, телефонния си номер.
4. Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят прекия си ръководител за загубени или 
незаконно отнети документи, представляващи служебна или фирмена тайна.
5. Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят прекия си ръководител, ако срещу тях е 
възбудено наказателно преследване.
6. Учителите, служителите и работниците са длъжни веднага да уведомят директора при отсъствие по 
здравословни причини. Болничният лист се представя до два дни от издаването му съгласно чл.9, ал.2 от 
Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП
Чл.41. 1. Работниците и служителите са длъжни да работят при взаимна информираност и колегиалност в 
екипа.
2. Работниците и служителите са длъжни при работа в екип или работна група да спазват и изпълняват 
указанията и разпорежданията на ръководителите на екипите или групите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД
Чл.42. 1. Работниците и служителите са длъжни да идват на работа в добър и подходящ за изпълнение на 
трудовите си задължения външен вид.
2. Работниците и служителите са длъжни да ползват предоставеното им работно и представително облекло.
3. Работниците и служителите са длъжни да поставят върху работното си облекло табелка с името си и 
длъжността.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ / ДИРЕКТОР
Чл.43. Директорът е длъжен да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите 
условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили, като осигури :



1. Указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, 
включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с нравилата за здравословни и безопасни 
условия на труд.
2. Работно или представително облекло.
Чл.44. Длъжен е да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата 
по трудовото правоотношение, да съхранява и опазва личните данни на подчинените си, децата и 
родителите.
Чл.45. Длъжен е да изплаща в установените срокове на членовете на трудовия колектив уговореното 
възнаграждение за извършената работа и да ги осигури за всички осигурителни социални рискове, съгласно 
условия и по ред, установени в отделен закон.
Чл.46. Длъжен е да създаде условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в 

организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.
Чл.47. Директорът на ДГ като орган за управление изпълнява своите задължение, съгласно ЗПУО, 

Наредба №12/2016г. на МОН като:
1 .Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност в ДГ.
2. Спазва и прилага държавните образователни изисквания.
3. Утвърждава всички вътрешни планове, правилници, инструкции, процедури и т.н. и назначава 
вътрешните комисии.
4. Разпорежда се с бюджетните средства.
5. Сключва и прекратява трудови договори с учители, помощник възпитатели, служители и работници.
6. Награждава и наказва служители и работници в съответствие с КТ и ЗПУО.
7.Организира приемането на децата и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОС.
8.11одписва и подпечатва документите за завършена подготвителна група, като съхранява печата на ДГ.
9. Съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения.
10. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и 
съхранява учебната документация.
11. Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и 
работните заплати.
12.Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
13.Осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности.
14. Координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни.
15. Представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и сключва 
договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му 
правомощия.
16.Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в детската градина.
17.Разпорежданията на директора са задължителни за целия педагогически и непедагогически персонал в ДГ. 
Чл.48. 1. Като председател на педагогическия съвет, директорът осигурява изпълнение на решенията му.
2. При наличие на под 50% присъствие на деца в групите и отсъствие на персонал има право да даде 
нареждане за временно сливане на групи.
3. При отчитане на индивидуални особености на деца, има право да извършва разместване по групите, след 
съгласуване с родителите.
4. С цел създаване на оптимални условия, може да извършва размествания на персонал.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ 

УЧИТЕЛИ /учители; старши учители; главен учител, ресурсен учител/
Чл.49. Да изпълнява съвестно и точно трудовите си задължения и да спазва всички правилници на ДГ. 
Чл.50. Учител, отличен с образцово изпълнение на задълженията си през учебната година /ЗПУО -  чл. 

247/, може да бъде награждаван със заповед от директора. ПС взема решение за вида и стойността.
Чл.51. Учителят / учител, старши учител, главен учител / има право да :
1. Да бъдат зачитани правата, достойнството и авторитет.



2. Членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните 
им органи.
3. Да дава мнения и да прави предложения по дейността на ДГ.
4. Да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от 

директора, от РУО на МОН и от МОН.
5. Да участва при изработването на стратегията на ДГ, при разработване на всички видове планове и при 
вземане на решения за организиране на дейности извън учебния план.
6. Да избира вариант на програма и учебни пособия и помагала, помощна литература и др. информация, 
помагаща му да изпълни ДОС.
7. Да прилага педагогически идеи, концепции, методи и средства на обучение и възпитание.
8. Да избира организационни форми на обучение и на възпитателни въздействия.
9. Да получава информация относно състоянието на делата на ДГ.
Ю.Да получава защита по КТ.
11 .Да бъдат награждавани и поощрявани.
12. Да избира варианти на учебни помагала и пособия.
13. На представително облекло за всяка календарна година при условия и ред, определени с наредба, издадена 
от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.
Чл.52. Учителят /учител, старши учител, главен учител, ресурсен учител/ е длъжен:
1 .Да изпълнява задълженията си, определени в КГ, в нормативните актове в системата на народната 
просвета и в длъжностната характеристика.
2. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба № 4 от 2017г. за 
нормиране и заплащане на труда на МОН и последващите и изменения и допълнения.
3. Да изпълнява решенията на ПС, както и препоръките на контролните органи - директор, РУО на МОН, 
МОН.
4. Да опазва живота и здравето на децата по време на цялостния им престой в ДГ.
5. Да зачита правата и достойнството на децата.
6. Да повишава професионалната си квалификация.
7. Да уведомява директора при отсъствие от работа поради здравословни причини преди началото на 
работното му време за първа смяна и до 10 ч. в деня на отсъствие и представя болничен лист.
8. Да спазват изготвените и утвърдени от директора графици в ДГ.
9. Да спазва Етичния кодекс за работа с деца.
10. Да спазва Закона за закрила на детето. Нормативните документи за защита на личните данни /Регламент 
ЕС 2016/679 на Европейската комисия е Съвета от 27.04.2016 г./и Закона за защита от дискриминация.
1 I .При отклонение в здравословното състояние на депата да уведомява медицинската сестра
12. По време на смяна да държи личните си вещи(чанти. лекарства и др.) в гардероб на недостъпно за децата 
място.
13. Пази авторитета на ДГ и нейния престиж, не злоупотребява с доверието на работодателя.
14. Главният учител организира дейностите, специфични за неговата дейност и вписани в длъжностната му 
характеристика.
15. Информират родителите за периода на плащане на месечни такси.
Чл.53. Учителят /учител, старши учител, главен учител/ не може да нарушава правата на детето, да 
унижава личното му достойнство, да прилага форми на психическо и физическо насилия над децата, да 
разпространява информация, представляваща лични данни, които е получил по повод попълване на 
задължителната документация на групата.
Чл.54. Няма право да отстранява деца от групата в който и да е момент ог обучението и възпитанието им 

или други дейности.
Чл.55. Учителят /учител, старши учител, главен учител/ организира и провежда учебно-възпитателния 

процес, проверява знания гаи уменията на децата чрез диагностика, съдейства за пълноценното интегриране 
на детето в групата и социалната среда.
Чл.56. Няма право да използва методи и средства, които противоречат на правата и свободата на детето. 
Чл.57. Няма право да извежда децата извън ДГ' без разрешението на директора и осигуряване на 

придружител. Ако директора даде съгласието си в книга за целта се вписват: броя на децата,



придружаващите ги лица, маршрута на движение, часа на излизане и часа на прибиране в детското 
заведение.
Чл.58. Няма право да извежда децата на непочистени места, които не отговарят на санитарно-хигиенните 
изисквания.
Чл.59. Учителите /учители, старши учители, главен учител/ са длъжни да поискат писмено своевременно 

разрешение за размени на смените или заместване помежду си, като промяната се отразява в журнал за 
движение на персонала.
Чл.60. Учителите /учители, старши учители, главен учител, ресурсен учител/ са длъжни никога да не 

оставят децата сами без наблюдение. Когато са служебно ангажирани осигуряват наблюдението на децата 
от помощник възпитателите.
Чл.61. Учителите са длъжни да предават децата лично на родителите или на упълномощени от тях лица 

срещу документ за самоличност.
Чл.62. Учителите дават информация на родителите на детето за изминалия ден -  неговото състояние и 

особености, като разговарят индивидуално с всеки родител с цел спазване регламента за опазване на 
личните данни. При предаване на смените информират колегата си за: брой деца, възпитателно- 
образователна дейност, която планират съвместно, други особености, касаещи поведението и състоянието 
на децата.
Чл.63. Те са длъжни да се отнасят с нужното уважение към родителите и да си сътрудничат с тях по 

отношение на обучението и възпитанието на децата. Да ги изслушват и изказват компетентно мнение 
по зададен от родителите въпрос, без да ги превръщат в лични приятели. Длъжни са да опазват 
родителските тайни по споделени въпроси, лични данни, данни за здравословното състояние и др., касаещи 
детето и семейството.
4.1.64. Учителите /учители, старши учители, главен учител/ са длъжни да попълват електронната таксова 

книга за поверената им група до 16.00 часа в последния работен ден от месеца.
4.1.65. Учители, неизпълнили задълженията си по този правилник се наказват по чл.187 от КТ.
4 .1.66. Учителите нямат право:
1. Да събират парични суми от родители, с изключение на организирани от ДГ културно- развлекателни 
мероприятия /театър, опера, посещение на музеи, центрове и др./ и спортно -  туристически дейности 
/екскурзии, лагери, спортни академии и др./, след заповед издадена от директора.
2. Нямат право да организират дейности с деца на политическа и религиозна основа, по отношение на 
етническата - могат да ги запознаят с културата и обичаи на отделни етноси
3. Учителят няма право да се договаря с външни лица или фирми за извършване на регламентирани 
дейности или услуги в групите (фотографски, застрахователни, строителни и пр.) без разрешение на 
директора.
4. Учителите нямат право да разгласяват лични данни на деца, родители и служители, до които имат достъп 
във връзка с изпълнение на служебните си задължения.
5. Да използва служебното си положение за лично облагодетелстване.
6. През работно време да използва за лични нужди служебните компютри (да се вписва в 8куре, РасеЬоок, 
да пазарува онлайн и др.).
7. През работно време да води телефонни разговори, които не са пряко свързани с изпълнението на 
служебните му задължения.

ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

4л.67. Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно КТ, длъжностните 
характеристики, правилника за дейността на ДГ, ЗПУО и Наредбите на МОН, здравните органи, БАБХ. 
4л.68. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и служителите са длъжни:
1 .Да спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват стриктно работата, за която са се 
уговорили.
2. Да се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време.
3. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на възложените задачи.



4. Да не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време.
5. Да използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи.
6. Да спазват техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на безопасни условия 
на възпитание, обучение и труд, правилника за дейността на ДГ № 189 и други законни нареждания на 
работодателя.
7. Да пазят грижливо имуществото на ДГ и материално-техническата база, както и да пестят разходването 
на ел.енергия, вода, отопление и други материали.
8. Да пазят името и авторитета на детското заведение, да не уронват неговия престиж, да не злоупотребява 

с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за ДГ сведения.
9. Да спазват нормативните документи за опазване на личните данни на деца. родители, служители, до 
които имат достъп във връзка с работата си.
10. Да съгласуват работата си и да си оказват помощ и съдействие в интерес на работата, да работят в екип с 
останалите служители в групата.
11 .Да изпълняват всички нареждания, произтичащи от нормативните актове, от КТ, колективния трудов 
договор и от характера на работата.
Чл.69. 1 .Работниците и служителите имат право:
2. На своевременна, достоверна и разбираема информация относно дейността и делата на ДГ.
3. Да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и 
резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа 
при друг работодател.
4. Да получат полагаемото им се възнаграждение в определените срокове.
5. Да получат работно облекло.
Чл.70. Работниците и служителите нямат право:
1. Да възлагат непосилни задачи на децата.
2. Да изказват некомпетентни мнения за дейността на ДГ, в частност на педагогическия екип, да уронват 
имиджа й, да изнасят какъвто и да е вид информация, касаеща дейността й.
3. На неучтиво отношение към родители и близки на децата.
4. Да използват родителите за лични облаги.
5. Да запазват и изнасят храна извън ДГ.
6. Да изнасят перилни и дезинфекционни препарати, да изпират и гладят лични дрехи.
7. Да допускат външни, непознати лица без легитимация и без да ги впишат в книгата за посещения на 
външни лица. Същите се придружават от служител на ДГ в случай, че желаят среща с директора. 
Охранителният режим е дело на всеки служител.
8. Да допускат пряка или непряка дискриминация спрямо децата, основана на пол, народност, етническа 
принадлежност и религия. Да използва за възпитателни цели средства, противоречащи на човешките права и 
свободи (физически и морални наказания, заплахи, физическо, психическо насилие и нрекалено ограничение).
9. Да използва служебното си положение за лично облагодетелстване.
10. През работно време да използва за лични нужди служебните компютри (да се вписва в $куре, РасеЬоок. да 
пазарува онлайн и др.).
1 1. През работно време да води телефонни разговори, които не са пряко свързани с изпълнението на служебните 
му задължения.

ЗАС

Чл.71. 1. Отговаря за правилното функциониране на стопанската и финансовата дейност в Д1 '№ 189:
2. Оформя всички необходими документи на служителите.
3. Съхранява и отчита всички парични документи.
4. До 10-то число на месеца е длъжна да събере таксите на децата за предходния месец и да ги отчете в по 
определения ред.
5. Изчислява работните заплати.
6. Спазва работното време.



7. Поддържа тон на вежливост с родители.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл.72 . Техническият изпълнител работи съгласно длъжностната си характеристика:
1. Осигурява техническото обслужване на директора като отговаря на телефонни обаждания, получава, 
изпраща и предава коренспонденция, набира и оформя текстове на документи.
2. Осигурява изпълнението на разпорежданията на директора.
3. Изготвя справки, отчети и други необходими документи.
4. Запознава персонала със заповедите на директора срещу подпис.
5. Води входящата и изходяща книга.
6. Отговаря за съхраняването на документите до постъпването им в архива.
7. Замества ЗАС и домакин по време на тяхното отсъствие.
8. Отговаря за поверената му техника.
9. Опазва поверената му информация.
10. Спазва етичните норми.
1 1. Спазва нормативните документи за личните данни.
12. Поддържа сайта на ДГ.
13. Организира и търси помощта на специалисти и специализирани звена за извършване на ремонти и 
други текущи нужди за поддържане на сградния фонд.
14. Поддържа тон на вежливост с родителите.

ДОМАКИН

Чл.73. Отговаря за цялото имущество в ДГ, неговото закупуване, съхраняване, бракуване и завеждане.
2. Присъства на приемането на стоката и нейното заприходяване.
3. Изписва хранителните продукти като спазва определения грамаж.
4. Извършва ежегодна инвентаризация в присъствието на членове от комисията.
8. Не допуска външни лица в складовете и кухнята.
7. Поддържа хигиената в складовете.
8. Спазва нормативните документи за личните данни.
9. Изпълнява задълженията си като член на НАССР екипа.
10. Няма право да нанася поправки върху требвателиите листове и други документи, след подписването им от 
директора.

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛИ

Чл.74. 1. Отговарят съвместно е учителките за здравето на децата, помагат активно за организиране на 
педагогическия процес.
2. Участват при подготовката на децата за хранене, сън и разходка.
3. Придружават педагозите при организирани мероприятия извън ДГ.
4. Спазват стриктно изискванията на РЗИ и ППЗ.
5. Извършват ежедневно почистване и дезинфекция на помещенията.
6. Съхраняват и отчитат зачисленото им имущество.
7. След приключване на работния ден затварят всички врати и прозорци на групата плътно, спират 
чешмите и изключват ел. уредите.
8. Забранява се излизане на служителите от ДГ през работно време, когато не е свързано с изпълнение на 
служебни задължения.
9. Носят отговорност за реда и чистотата в занималните, спалните и всички останали помещения, 
определени от директора за почистване, почиства райони от двора на градината /дворни площадки, тераси/
10. При нужда се заместват и съвместяват.



11. Задължително на две седмици сменят бельото и на три месеца извършват основно почистване.
12. Спазват изискванията за работно облекло.
13. Спазват работното време и продължителността на почивките си.
14. Задължително участват при обличане и събличане на децата.
15. 11ри установени липси на инвентар, бельо и др. същите се заплащат.
16. При отсъствие на учителката отговарят за живота и здравето на децата.
1 7. За наложителни размени на смени, закъснения или преждевременно напускане на работното място 
уведомяват предварително директора. Размествания и съвместявания, наложени от други не оторизирани 
лица са незаконосъобразни.
18. В отношенията си с децата и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз 
на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
19. Лично отговаря за спалното бельо и дрехите на децата от групата и е длъжен да не допуска размяна на дрехи 
и бельо.
20. Поддържа района от дворното пространство, за който отговаря.
21. Сервира храната в естетичен вид (всяко ястие в отделен и подходящ съд) и осигурява вилица и лъжица 
съобразно възрастта.
22. Сменя покривките 2 пъти седмично и при замърсяване, и ги изпира във време, когаго е приключил работата 
си в групата.
23. При излизане на децата извън детската градина придружава групата с учителя.
24. Съпровожда децата до тоалетната, когато те са на двора и ги предава лично на учителя.
25. При инфекциозно заболяване сменя спалното бельо според изискванията на санитарните органи, извършва 
усилена дезинфекция.
26. Следи за използването от децата на салфетки, тоалетна хартия, носни кърпи.
27. Връща своевременно съдовете в кухнята.
28. Не оставя на достъпни за децата места дезинфекционни и перилни препарати.
29. Всекидневно почиства двора, напръсква пясъчниците.
30. Веднъж на 2 седмици изтупва килимите и пътеките в занималните, куклените кътове, малки стаи, забърсва 
под тях и прави основно почистване и дезинфекция на помещенията.
31. Спазва изискванията на НАССР и води задължителната документация за дезинфекцията на съдовете и 
хигиената.

КУХНЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

Чл.75. 1.Осигуряват ежедневното хранене на децата, като спазват медицинските и санитарни изисквания за 
технологията на приготвяне на храната.

2. Отговарят за пълното оползотворяване на хранителните продукти по количество, посочени в 
гребвателните листи, спазва грамажа по рецептурника, приготвят храната па време и правилно я 
разпределят.

3. Грижат се за чистотата на кухненския блок и за опазване на зачисленото им имущество.
4. Спазват изискванията на Правилника по ЗБУТ, и ППО и изискванията на РЗИ и агенцията за 

безопасност на храните.
5. Всеки петък извършват основно почистване.
6. Работят съобразно трудовата си характеристика
7. Производствената дейност на кухнята в детската градина се организира и ръководи от главния готвач, който 

отговаря пряко за работата на помощник-готвача.
8. Готвачът на ДГ присъства лично, всекидневно при изписване на хранителните продукти.
9. Целият кухненски персонал спазва стриктно изискванията на система НАССР и води редовно 

документацията по нея.

ПЕРАЧКА



Чл.76. 1. Отговаря за навременното изпиране и изглаждане на бельото.
2. Грижи ее за чистотата в помещенията на пералнята.
3. Не допуска контакт на нечистото с чистото бельо. които се държат в отделни помещения -  чл.ЗЗ от 
Наредба №26/2008г.

РПР

Чл.77. 1.Организира и извършва ремонт и поддръжка на помещения, мебели, площадки, сграда.
2. Отговаря за зачисленото му имущество и спазва правилата за работа е ел. техника.
3. През топлата част на годината поддържа тревните площи/окосяване, поливане/, а през студената част 
почиства/листа. клони, сняг/

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ

Чл.78. 1. Медицинският специалист(мед.сестра) работи съгласно длъжностната си характеристика, изготвена 
от кмета на общината, и изпълняваната работа.
Чл.79. 1 .Медицинският специалист разработва и провежда в ДГ:
2. Програми, свързани с профилактиката и промоцията на детското здраве.
3. Води и съхранява медицинската документация и опазва материалната база в здравния кабинет.
4. При съмнение за инфекциозно заболяване на дете в ДГ уведомява директора, родителите и личния лекар на 
детето.
5. Поддържа постоянна връзка с ръководството на ДГ и с членовете на ПС.
6. Отговаря за съхранението, отчитането и разходването на медикаменти и консумативи в здравния кабинет.
7. Контролира консумирането на храната от децата.
8. Изготвя меню заедно с домакин, готвач.
Чл.80. 1. Медицинският специалист се грижи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд в ДГ чрез:
2. Организирането и провеждането на всекидневен филтър и следене на имунизациите.
3. Спазване на строг санитарно-епидемиологичен режим.
4. Набелязване мерки за избягване на травми, отравяния и изгаряния.
5. Изнасяне на нагледна здравна информация на видно и достъпно място в детската градина.
6. Периодично обучение на обслужващия персонал и учителите за оказване на първична долекарска помощ при 
различни видове травми.
7. Участва в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обечение на 
децата.
8. Медицинската сестра в ясла спазва Наредба №26/2008г. чл.10
Чл.81. 1. На медицинския специалист са възложени и други функции и изисквания съгласно заеманата 
длъжност и изпълняваната работа:
2. Контролира текущата дезинфекция и я ръководи при епидемиологични взривове.
3. Изготвя и представя на директора и непедагогическия персонал инструкции за работа с дезинфекционни 
препарати.
4. Всеки месец заедно с домакина изчислява основния продуктов набор и изпраща един екземпляр в РЗИ 
физиологична лаборатория.
5. Води цялостната документация на НАССР системата.

Г Л А В А  Ч Е Т В Ъ Р Т А



РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ 

Продължителност на работния ден в предприятието
Чл.82. 1. Работният ден в ДГ е с продължителност 8 работни часа, а назначените на непълен раб. ден -  4 ч.
2. Учителите са с 8 часов работен ден и 6 часова работа с деца. Извън работата с деца те участват в 
педагогически съвети, методични обединения, консултации на родители, водене на задължителна 
документация, самоподготовка и др. законоустановени изисквания на директора.
3. Самоподготовката на учители се извършва в избрана от тях среда.
4. Работниците и служителите са длъжни за спазват установената в предходната алинея продължителност 
на работния ден и да го използват за изпълнение на трудовите си задължения.

Начало и край на работния ден в предприятието
Чл.83. 1. Работното време в детската градина е с фиксирани граници, като началото и края на работния ден 
на различните категории персонал са различни.
2. Началото на работния ден в ДГ 189 е в 7.00 часа., а краят -  19.00 часа.
3. Работниците и служителите са длъжни да спазват установените в предходната алинея начало и край на 
работния ден. Те са длъжни да бъдат на работните си места (в работните помещения) преди началото на 
работния ден и до неговия край, като спазват смените, за които са назначени.
4. В случаите, когато работниците и служителите не могат да се явят на време на работа те са длъжни 
своевременно да уведомят за това директора на градината.
5. В случаите, когато на работниците или служителите се налага да напуснат работа преди края на 
работното време, ге могат да направят това само след уведомяване (разрешение) на директора на градината 
и отразят събитието в журнал за движение на персонала.

Работно време
Чл.84. Директорът на ДГ № 189 е с 8 часово работно време - сутрин от 8.00 ч. до 16.30 ч. При нужда 

посещава ДГи извън регламентираното работно време.
Чл.85. 1. Работното време на учителите е 8 часа с 6 часова преподавателска работа, на редуващи се смени.

2. В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат в ДГ за :
- изпълнение на задължителната преподавателска заетост
- участие в педагогически съвети и провеждани оиеративки
- срещи по групи или общи родителски срещи
- сбирки на методически обединения, вътрешна квалификация
- консултации между двете учителки с цел уеднаквяване на изискванията към децата и планиране на възп- 

образователната работа в рамките на 1 час всекидневно.
- седмични консултации с родителите -  всяка сряда от 13.00ч. до 13.30ч.
- индивидуална работа с деца
- тържества, провеждани с децата пред родителите
- придружаване на децата по време на посещения извън ДГ, свързани с учебна дейност
- други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата длъжност
3. След изпълнение на изброените в т.2 задачи учителите могат да бъдат извън детското заведение за 

подготовка и самоподготовка на учебния процес.
4. Установено работно време учители :

- първа смяна -  7.00 ч. -  13.30 ч.
- втора смяна -  12.30 ч. -  19.00 ч.
- учител по музика и педагог -  трудова заетост 24 часа седмично
4л.86. Непедагогическият персонал е на 8-часов работен ден, както следва :

1. ПВ, ЗАС, технически изпълнител, перач - от 8.00 ч. до 16.30 ч.
2. счетоводител -  от 8.30 до 12.30 ч.
3. кухненски работници - от 6.30 часа до 14.30 часа
4. РП Р-7 .0 0  до 15.30 ч.



5. Гюм. възпитатели в група: 8.00 до 16.30 ч.
6. Пом. възпитатели в ясла :

Първа смяна - 7.00 ч. до 15.30 ч.
Втора смяна -  10.30 ч. до 19.00 ч.

Чл.87. Медицински сестри : Работното време на медицинските сестри е 8 часа, като те работят с децата 7 
часа, а един час ползват за самоподготовка. 1ози час се ползва за подготовка на материали по отношение 
на възпитателната дейност с децата, участие в педагогически съвети и съвещания, запознаване с 
новоизлязла литература и нормативна база, подготовка на тържества и др. законни разпореждания на 
директора. Медицинските сестри не са служители на ДГ

1. медицинска сестра на ДГ № 189 - от 7.00 до 15.30 часа.
2. мед. сестри по групи -  1 см. от 7.00 ч. до 15.30 ч.

II см. от 10.30 ч. до 19.00 ч.

Почивки
Чл.88. Почивките в работния ден се ползват при спазване на изискванията на раздел 3, глава 7 от КТ и 

Наредбата за работното време, почивките и отпуските и установения от СТМ режим на труд и почивка. 
Чл.89. Непедагогическият персонал, който е на 8-часов работен ден, ползва почивка от 30 минути, които 

не се включват в работното време и са разпределени на 2 по 15мин, преди обяд и след обяд, в зависимост 
от възрастовите особености на децата.Обедните почивки са както следва :

- помощник възпитатели - съобразно графика на групата, в която работят
- Директор, ЗАС, технически изпълнител, домакин - от 12.00 до 12.30 часа
- кухненски работници - от 12.30 до 13.00 часа
- Р П Р - 12-12.30 часа

Чл.90. Празничните дни през учебната година се ползват съгласно чл.154 от КТ.

Отпуски
Чл.91. 1. Отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал в детското заведение се определят и 
се ползват при спазване на разпоредбите на глава 8, раздел 2 от КТ. Наредбата за работното време, 
почивките и отпуските и КТД от 2018 г. Членовете на СО с 2 и повече деца ползват допълнително платен 
отпуск по чл. 168 от КТ и КТД от 2018 г.
2.Служители с трайно намалена работоспособност с и над 50% имат право на 36 работни дни платен 
годишен отпуск.

Ред за ползване на платен годишен отпуск в предприятието
Чл.92. 1. Работниците и служителите ползват полагаемия им се платен годишен отпуск по график.
2. Графикът трябва да гарантира нормалното осъществяване на дейността в съответната структура според 
определените със специална заповед на работодателя минимален брой работници или служители за 
осъществяване на съответната дейност
3. Графикът се изготвя от директора или упълномощено от него лице. съобразно натовареността на групите 
в градината през летния период и по време на коледните празници.
4. Графикът се утвърждава от работодателя. Той влиза в сила от момента на утвърждаването му.
Чл.93. 1. Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 56 работни дни, от които по чл.155 ал.5 от 

КТ -  48 работни дни и 8 работни дни като член на съюза на работодателите за работа на ненормиран 
работен ден.
2. Отпускът на директора се разрешава от дирекция „Образование" при СО, като директорът определя свой 
заместник.
Чл.94. Педагогическите специалисти ползват основен платен годишен отпуск на основание чл.155 ал.5 от 

КТ, чл.24 ал.1 от НРВПО и КТД от 2018 г. в размер на 56 работни дни.
Чл.95. Непедагогическият персонал ползва основен платен отпуск, съгласно чл.155, ал., чл. 156а от К1 и 
КТД от 2018 г. в размер на 29 раб. дни, а помощник-възпитателите -  33 раб. дни.
Чл.96. 1. Служителите, които не членуват в СО ползват платени годишни отпуски съгласно КТ и НРВПО 

/съответно -  48 и 20 р. дни/.



2. Платеният годишен отпуск може да бъде даден от директора и без съгласието на работника, когато се 
ползва от всички или има продължителен престой/лято, ваканции, ремонт, други/
3. Ползването на платен отпуск се извършва през неучебната част на учебната година, е изключение на 
случаите на: природни бедствия и аварии, карантини, епидемии, намаляване броя на депата, ваканции.

Ред за ползване па други видове отпуски в предприятието
Чл.97. 1. Работниците или служителите ползват неплатен отпуск в размер до 30 дни, признати за трудов 
стаж, с писмено разрешение от страна на работодателя.
2. Работниците и служителите ползват неплатен отпуск в размер над 30 дни с писмено разрешение от 
страна на работодателя, което се дава след съответното писмено съгласие от страна на прекия ръководител
3. Отпуск по болест -  работникът или служителят е длъжен в срок от 24 ч. след издаване на болничния 
лист да го представи или изпрати чрез друго лице на директора.
4. Когато болничния лист се издава по-късно/при престой в болнично заведение/ работникът или 
служителят е длъжен да уведоми лично директора до края на работния ден.
5. Само отпуск по болест на работника или служителя прекъсва платен отпуск, с болничен за дете или 
роднина не се прекъсва платения или друг годишен отпуск.
6. Започнал платен и неплатен отпуск може да бъде прекъснат по взаимно съгласие на страните изразено 
писмено.

Г Л А В А  П Е Т А  

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Чл.98. За редовно неизпълнение на професионалните си задължения, нарушения на трудовата дисциплина, 
правилника за дейността, правилника за вътрешния трудов ред работниците и служителите носят 
дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.
Чл.99. Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на задълженията, произтичащи от 

длъжностната характеристика. ЗПУО.
Чл.100. За нарушение на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказания съгласно гл.9, 
раздел 3 на КТ..

Г Л А В А  Ш Е С Т А

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЩЕТЕНИЯ 

Имуществена отговорност
Чл.101. 1. Работодателят, педагогическият и непедагогическият персонал носят имуществена отговорност 
съгласно КТ, законовите разпоредби в страната и нормативната база за системата на народната просвета.
2. Имуществена отговорност носят и децата и техните родители, които при умишлена повреда на 
имуществото на ДГ възстановяват нанесените щети в 10 дневен срок от откриването на виновните.

Други видове обещетения
Чл.102. Другите видове обещетения се изплащат на педагогическия и непедагогическия персонал при 
спазване на гл.11, раздел 3 на КТ и КТД от 2018 г.



Г Л А В А  С Е Д М А  

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл.103. Всички учители /учители, старши учители, главен учител/ имат право на участие в 
квалификационни форми, на професионално развитие и израстване, и методически изяви.
Чл.104. Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация се сключва между директора на 
ДГ и членовете на педагогическия и непедагогически колектив на основание чл. 234 от КТ.
Чл.105.1 ювишаването 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.
Чл. 106.Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и 
училищно ниво. Директорът изготвя ежегодно план за квалификация на педагогическите специалисти. 
Чл.107. 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. 
Чл.108. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от 
квалификационни кредити като учителят получава 1 кредит за 16 академични часа, обучението се 
осъществява от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.
Чл.109. Учителите трябва да придобият 3 кредита, или да преминат през курсове на обучение с 
продължителност 48 академични часа за периода на атестиране.
Чл.110. ДГ е длъжна да осигури условия за повишаване на квалификацията в не по-малко от 16 академични 
часа годишно за всеки педагогически специалист.
Чл.111. Всеки учител е длъжен да има изработено професионално портфолио, което до края на учебното 
време на текущата учебната година да бъде обновено за съответния периода. То отразява постигнатите 
компетентности на учителя, чрез постигнатите резултати от работата му с деца, участията му в реализиране 
на политиката на ДГ, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му 
израстване.
Чл.112. При отказ от квалификация действат нормативните разпоредби от Наредба №12 от 2016 г. на 
МОН.

Г Л А В А  О С М А  

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.113. Трудовото възнаграждение в ДГ № 189 се изплаща ежемесечно чрез дебитни карти, като РЗ се 
привеждат не по-късно от 29-то число от месеца.
Чл.114. Основната месечна работна заплата на педагогическия персонал е възнаграждение за изпълнение 

на нормата преподавателска заетост, определена с Наредба №4 от 20.04.2017г. за нормиране и заплащане 
на труда и другите трудови задължения, присъщи на длъжността, уговорени в индивидуалния трудов 
договор.
Чл.115. На непедагогическия персонал основната месечна заплата се определя в рамките на фонд работна 
заплата за дейността, определена от първостепения разпоредител с бюджетни кредити и на база вътрешни 
правила за работната заплата на ДГ № 189.
Чл.116. Допълнителните и други трудови възнаграждения се определят съгласно вътрешните нравила за 
работна заплата на ДГ № 189.

Г Л А В А  Д Е В Е Т А

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА



Чл.117. Директорът на ДГ № 189 е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в ДГ като :
1. Утвърди правилник за осигуряване на безопасни условия на труд и учене, съгласно КТД от 27.06.2018г. 
чл.49.
2. Разработи и утвърди правила и инструкции за работа с ел. уреди и машини.
3. Организира провеждането на видовете инструктажи с педагогическия и непедагогическия персонал и 
практически тренировки по извеждане на деца и персонал при нужда -  по 1 на всеки срок.
4. Осигури санитарно-битово и медицинско обслужване.
Чл.118. Директорът на ДГ № 189 взема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в ДГ, установява 
станала трудова злополука, уведомява съответните органи и в тридневен срок съставя акт за трудова 
злополука.
Ч л.119. Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от директора правилници, наредби, 

указания, инструкции, инструктажи, заповеди и други, свързани с безопасните условия на труд.
Чл.120. За осигуряване на безопасни условия на труд и учене в ДГ до началото на учебната година се 

изготвят следните планове:
1. Ма групата по безопасни условия на труд - график за извършване на планираните проверки за осигурени 
условия за безопасност на труд.
2.11лан за евакуация на децата и персонала при възникване на пожар или природно бедствие.
3. План за действието на персонала и децата при природно бедствие или пожар
4. План за действието на персонала по евакуацията на децата при земетресение -  тренировка и практическо 
занятие.
Чл.121. За организиране и провеждане на дейностите по създаване и подържане на безопасни и 

здравословни условия на възпитание, обучение и труд в детското заведение е изградена група по безопасни 
условия на труд, която периодично, по план, извършва проверки и следи за спазването на правилника от 
всички членове на колектива.

Г Л А В А  Д Е С Е Т А

СОЦИАЛНО-БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл.122. Средствата за СБКО се осигуряват от работодателя.
Чл.123. 1. Начинът за разпределение и използване на средствата за СБКО се определя с решение на 

общото събрание на педагогическия и непедагогически персонал за срок от една календарна година.
2. Общото събрание се провежда през месец януари на текущата година.
Чл.124. Работно облекло се осигурява от работодателя на следните работници и служители, при които 

условията на работа налагат да се запази личното им облекло :
1. помощник възпитатели
2. Помощник на учителя
3. ЗАС
4. Технически изпълнител
5. Домакин
3. кухненски работници
4. перач
5. РПР

Чл.125. На педагогическите специалисти се осигурява представително облекло, съгласно наредба № 14 от 
2016 г. на МОН и ЗПУО.
Чл.126. Гореизброените работници и служители се задължават по време иа изпълнение на трудовите си 

задължения да използват предоставеното им работно и представително облекло.



Чл.127. Загубеното, унищожено или повредено работно и представително облекло до изтичане срока за 
износване не по вина на работника или служителя се подменя с ново. Това се установява с протокол, 
съставен от длъжностното материално-отговорно лице и представители на градинското ръководство.

Чл.128. При загубване или унищожаване на работното или представителното облекло по вина на 
работника или служителя, се търси имуществена отговорност за остатъчната стойност на загубеното или 
унищожено облекло съгласно разпоребдите на КТ.

Чл.129. Не се допуска компенсация в пари за неизползваното или несвоевременно предоставено работно 
или представително облекло.

Чл.130. Работното облекло след изтичане на срока за износване не полежи на връщане.
Чл.131. При прекратяване на трудовото правоотношение с работника или служителя, последните връщат 

на ДГ зачисленото им работно облекло. Тези, които не върнат работното облекло, заплащат стойността за 
срока на доизносването му. При пенсиониране или прекратяване на трудовото правоотношение на други 
основания, определени в наредбата за работно и униформено облекло -  то не се връща.

Г Л А В А  Е Д И Н А Д Е С Е Т А  

ДОКУМЕНТИ И РАБОТА С ДОКУМЕНТИ

ЧлЛ32. Обработката на лични данни е узаконена от Регламент ЕС 2016/679 от 27.04.2016 г. на 
Европейската комисия и Съвета.
Чл.133. Съгласно горепосочените разпоредби в ДГсе осигуряват условия, гарантиращи качеството при 
съхраняване и обработка на личните данни.
Чл.134. Съдържанието, воденето и съхранението на документите се извършва в съответствие с изискванията 

на ЗПУО и Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 
училищното образование.
ЧлЛ35. Приключените преписки и документи се съхраняват в учрежденския архив. Те трябва да бъдат 

предадени на съхранение до 1 месец от приключването им.
Чл 136. Приемането, съхраняването, отчитането и унищожаването на документите с фабрична номерация 

се усъществява по условия и ред, определен в Наредба № 8 на МОН и Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на 
държавните и общинските институции.
ЧлЛ37. Изходящата и входящата документация се завеждат с вх. или изх. номер в съответните дневници 

и се съхранява в класьори, съгласно заповед на директора.
ЧлЛ38. Директорът е длъжен да съхранява трудовите досиета на работниците и служителите така, че да 

няма възможност за изтичане на информация от тях.
Чл.139. След приключване на трудовото правоотношение трудовото досие се предава в архива и се 

съхранява съгласно номинклатурата. Достъп до него имат само директора и МОЛ.
ЧлЛ40. Поименното щатно разписание се изготвя и съхранява от директора, който създава условия за 

опазване на личните данни на служителите, съдържащи се в него.
Чл.141. Здравните досиета на служителите се съхраняват в служба Трудова медицина, с която детското 

заведение има сключен договор, здравословното състояние на работниците и служителите представлява 
лична информация и се опазва като такава.
Чл.142. Документите за децата, съдържащи лични данни /заявления за прием и съпътстващи документи 

съгласно ИСОДЗ, дневници, магнитни носители със Списък-образец-2, декларации за определяне на такси, 
медицински документи и др./ се събират от директора, ЗАС и мед. сестра на градината и се съхраняват 
съгласно заповед на директора.
Чл.143. Всички изработени печати и щемпели на работодателя се водят на отчет в инвентаризационния 

опис на ДГ № 189. Директорът ги съхранява и носи отговорност за опазването им.
Чл.144. Печатите се полагат върху документите след подпис на директора при спазване на нормативните 

изисквания.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДЕН

1. Трудовият колектив в ДГ№ 189 се разделя на педагогически и непедагогически / помощно-обслужващ/
персонал.

2. Работниците и служителите 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 ДГ може да се сключи само един колективен трудов договор между директора и синдикалните
организации по реда на КТ.

5. Общото събрание в ДГсе състои от всички работници и служители и само определя реда на своята
работа.

6. Общото събрание е редовно, когато на него присъстват повече от половината от работниците и
служителите и приемат решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.

7. Педагогическият съвет /ПС/ е колективен орган на управление на ДГ и неговия състав и функции са
определени със ЗПУО.

8. Синдикалните организации нямат право да извършват дейности, с които да възпрепятстват под каквато и да
е форма учителите, служителите и работниците да изпълняват трудовите си задължения.

9. На територията на ДГ се забранява осъществяването на всяка дейност, която представлява разпространение
на фашистки или расистки идеи, дейности, целящи да предизвика религиозно или политически конфликти,
насажда религиозна, полова, расова нетърпимост или вражда.

10. На територията на ДГ се забранява осъществяването на политическа пропаганда или каквато и да е друга
дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Този правилник се издава от директора на детското заведение на основание чл.181 от КТ и в
съответствие със съществуващата нормативна уредба.
2. Разпоредбите на правилника за вътрешния трудов ред не противоречат на нормативните актове и на
колективния трудов договор.

3. Неотменна част от настоящия правилник са Кодексът на труда, ЗПУО, съответните длъжностни
характеристики. КТД и други.

4. Действието на настоящият правилник се разпростира по отношение на ръководството на ДГ № 189.
педагогическия и непедагогическия персонал.

5. Директорът запознава целия 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. При констатиране на такива директорът на ДГ определя наказания съгласно
действащите към момента разпоредби на КТ.
7. Контролът по изпълнението на правилника се изпълнява от директора наДГ № 189.

                                                           


