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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С този правилник се урежда организацията на труда в Детска градина №1 „Светулка”. 

Чл.2. Правилникът конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите, както и на 

работодателя по трудовите правоотношения. 

Чл.3. В правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив, като 

същите се задължават да изпълняват изискванията на КТ и конкретните длъжностни характеристики. 

ГЛАВА ВТОРА 

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

РАЗДЕЛ І.  

ТРУДОВ ДОГОВОР 

Чл.4. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и Директора на Детската градина. 

Чл.5. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, 

съответно за работника и работодателя. 

Чл.6. Документите, необходими за сключване на трудов договор, са съгласно разпоредбите на Наредба 

№4 на Министерството на труда и социалните грижи – ДВ,бр.44/1993 г. 

Чл.7. Съдържанието на трудовия договор включва данни за страните и определя параметри, съгласно 

КТ, чл.66. 

Чл.8. Трудовите договори се сключват при условията и реда на КТ. 

РАЗДЕЛ ІІ.  

ПРОЦЕДУРИ И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ 

Чл.9. Назначаването на педагогическите кадри се извършва на основание КТ и Инструкция №2 на 

МОН/ДВ бр.81/97 г. 

Чл.10. Подборът на кадрите се извършва по документи, представени от кандидатите за заемане на 

учителска длъжност и събеседване. 

Чл.11. Директорът на детската градина обявява свободните работни места в БТ и РУО на МОН в три 

дневен срок от овакантяването им. 

РАЗДЕЛ ІІІ.  

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР 

Чл.12. При извършване на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите на раздел ІХ, 

чл.110-113 от КТ. 

РАЗДЕЛ ІV.  

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Чл.13. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 от КТ. 



ГЛАВА ТРЕТА 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ 

РАЗДЕЛ І.  

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – ДИРЕКТОР 

Чл.14. Директорът е длъжен да осигури на педагогическия и непедагогически персонал необходимите 

условия за изпълнение на работата по трудово правоотношение като осигури: 

1. Работа, гарантирана по трудов договор; 

2. Работно място в съответствие с характера на работата; 

3. Здравословни и безопасни условия на труд; 

4. Длъжностни характеристики; 

5. Запознаване с ПВТР и ПБУВОТ. 

Чл.15. Длъжен е да пази достойнството на работника и служителя по време на изпълнение на трудовите 

правоотношения. 

Чл.16. Длъжен е да изплаща в установените срокове уговореното трудово възнаграждение и полагащите 

се осигуровки, съгласно условията и реда, установени със закон. 

Чл.17. Длъжен е да създаде условия за повишаване на професионалната квалификация на учителите. 

Чл.18. Директорът на Детската градина: 

1.Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност; 

2. Спазва и прилага ДОС; 

3. Осигурява БУВОТ; 

4. Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и 

физически лица по предмета на дейност в съответствие с представените му правомощия; 

5. Сключва и прекратява трудови договори; 

6. Награждава и наказва; 

7. Организира приема на децата и осигурява условия за възпитанието и обучението им в съответствие с 

ДОИ; 

8. Разпорежда се с бюджетни средства; 

9. Съхранява печата и задължителната документация на детската градина; 

10. Съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения; 

11. Контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на задължителната и учебна 

документация; 

12. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност; 

13. Изготвя длъжностно разписание на персонала, утвърждава поименното разписание на длъжностите и 

работните заплати. 

Чл.19. Като председател на Педагогическия съвет Директорът осигурява изпълнение на решенията му. 

РАЗДЕЛ ІІ.  

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ – УЧИТЕЛИ И ПОМОЩЕН 

ПЕРСОНАЛ 

Чл.20. Учителят е длъжен да спазва трудовата дисциплина и разпорежданията на Директора. 

Чл.21. Учителят е длъжен да спазва всички приети и установени правилници. 



Чл.22. Учителят има право да: 

(1) членува в професионални организации; 

(2) да дава мнения и прави предложения по дейността на детската градина до административните органи 

в системата на НП; 

(3) получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация; 

(4) участва в определяне стратегията на Детската градина при разработване на годишния план; 

(5) избира учебни помагала и пособия, прилага педагогически идеи, концепции, методи, технологии и 

средства за обучение и възпитание; 

(6) получава информация за състоянието на Детската градина; 

(7) получава защита по КТ. 

Чл.23. Учителят е длъжен да: 

(1) изпълнява задълженията си по КТ и длъжностната си характеристика; 

(2) изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба №5/14.05.02 г. на 

МОН; 

(3) изпълнява решенията на ПС, както и препоръките на контролните органи на РУО на МОН и на МОН; 

(4) опазва живота и здравето на децата по време на работа; 

(5) повишава професионалната си квалификация. 

Чл.24. Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава достойнството му, да прилага 

форми на психическо и физическо насилие. 

Чл.25. Учителят организира и провежда възпитателно-образователен процес, грижи се за пълноценното 

интегриране на децата. 

Чл.26. Уведомява директора при отсъствие от работа по здравословни причини и представя болничен 

лист в срок. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ 

РАЗДЕЛ І.  

РЕДОВНО РАБОТНО ВРЕМЕ 

Чл.27. Учителите са длъжни да бъдат в Детската градина за: 

1. Изпълнение на задължителната норма преподавателска дейност; 

2. Участие в ПС и оперативки; 

3. Родителски срещи; 

4. Сбирки на работните комисии; 

5. Други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от заеманата длъжност. 

След изброените в чл.28 задачи,учителите могат да бъдат извън Детската градина за подготовка и 

самоподготовка.  

Чл.28  Детската градина работи  целогодишно на петдневна работна седмица.  

 

Чл.29 Началото на работното време е от 6.00 часа, а краят в 19.00 часа. За удобство на родителите в 

детската градина в централна сграда функционира дежурна група учители с работно време от 7.00 часа 

до 7.30 часа и от 18.30 часа до 19.00 часа. Преди 7.00 часа децата се приемат от помощник- 

възпитателите по групите.  

 



Чл.30 В детската градина се приемат сутрин деца до 8.30 часа, съгласно установения дневен режим в ДГ 

и утвърдения със заповед пропускателен режим. 

 

Чл.31  По желание на родителите /по предварително писмено договаряне/ децата могат да се водят и 

вземат от детската градина в удобен за тях час.  

 

 

РАЗДЕЛ II  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПЕРСОНАЛА 

 

 Чл.32  Работно време на директора на детската градина : 

Понеделник, вторник, четвъртък от 8.00ч. - 16.30 ч.   

Сряда- от 10.00ч. - 18.30ч.  

Петък- от 7.30ч. - 16.00ч.  

 Приемно време за родители: 

Вторник, четвъртък – от 10.00ч. - 12.00ч. 

Сряда – от 14.00ч. - 16.30ч. 

  

Чл.33 Работно време на учителките: 

 I -ва смяна от 7.30ч .- 13.30ч. Физиологична почивка :  10.45ч. - 11.00ч. 

II-ра смяна от 12.15ч. - 18.15ч. Физиологична почивка: 14.00ч . - 14.15ч. 

По време на отсъствие на учителя от групата, грижата и отговорността за живота и здравето на децата се 

поема от помощник-възпитателя в групата. 

 

Лекторските часове са: 8.00ч. - 12.00ч. и 13.30ч. - 17.30ч. 

В централна сграда има дежурна група с дежурен учител с работно време както следва : 

 За I –ва смяна от 7.00ч. - 13.00ч.  

За II- ра смяна от 13.00ч. – 19.00ч. 

Дежурната група се редува последователно и се сменя всяка седмица. 

Учителите във филиала на ул.”Ф.Ж.Кюри”51 работят като дежурна група. 

Докато всички деца не бъдат предадени на родителите, учителката няма право да напуска групата.  

 

Чл.34 Преди 7.00ч. децата се приемат от помощник възпитателите в групите.   

 

Чл.35 Работното време на учителките е 8часов работен ден -  40 часа седмично от които 30 часа 

преподавателска норма непрекъсната работа с деца в съответствие с работната смяна.  

Останалите часове се ползват за квалификация, педагогически съвети, съвещания, участия в 

туристически разходки, екскурзии с деца, родителски срещи, тържества, спортни изяви, методически 

сбирки, както и за изпълнения на нарежданията на директора. След изпълнение на посочените 

задължения учителите могат да бъдат извън детската градина за подготовка на възпитателно- 

образователния процес. Предаването на смяната на учителките става от 12.15 часа до 13.30часа  когато 

учителките от I –ва и II–ра смяна работят едновременно по обслужване на децата в групата до 2.00 часа 

/съгласно актуализация на Наредба 5 от 14.05.2002г. от 2010г.чл.3 ал.2/ Докато смяната не се предаде, 

учителката няма право да напуска групата. При спешни случаи за отсъствие се информира директора. 

 

Чл.36  Учителят по музика работи по предварително утвърден график  

Работното време на учителя по музика е 40 часа седмично  от които 24 часа са задължителна работа с 

деца в 12 групи норматив или с по-малко групи с допълване на работното време с допълнителни часове 

или работа с вокална или танцова група, сформирана от деца от всички групи в детската градина.  

  

Понеделник и сряда от 9.00ч. – 14.00ч. 

Вторник и четвъртък от 9.00ч. – 14.00ч. 

Петък от 9.00ч. - 13.00ч.  

 

 Останалите часове са за самоподготовка, организирана квалификация, педагогически съвети и 



съвещания, празници и развлечения, участие в туристически или спортни дейности с децата, подготовка 

за сценарии, концерти . При налични 9 гр. в ДГ №1 за допълване на норматива  във вторник и четвъртък 

по установен график води допълнителна работа в групите, където има нужда. През летния период от 

01.06.- до 15.09. при намаляване броя на децата в групите музикалния ръководител работи като учител в 

група. 

  

Чл.37 Работно време на помощник- възпитателите:  

I-ва смяна от 6.00 часа- до 14.30 часа  

Почивка от 13.00 часа- до 13.30 часа 

II–ра смяна от 10.30 часа- до 19.00 часа. 

 Почивка от 13.30 часа- до 14.00 часа  

 

Работно време на помощник-възпитател  във филиала на ул.”Жолио Кюри” 51 

I-ва смяна от 06.00ч. до 14.30ч. 

II-ра смяна от 10.00ч. до 18.30ч. 

Почивка: 

От 13.00 – до 13.30ч. 

При отсъствие на един от възпитателите се работи с разпокъсано работно време съгласно заповед на 

директора. 

 

Помощник-възпитател 0,5бр. 

I-ва смяна  от 06.00ч. до 10.00ч. 

II-ра смяна от 14.30ч. до 18.30ч. 

 

Холова 0,5бр. 

I-ва смяна от 10. 30ч. до 14.30ч. 

II-ра смяна от 10,00ч. до 14.00ч. 

 

 

Чл.38 Работно време на ЗАС:  

Редовна смяна: -от 7.30 часа до 16.00 часа  

Почивка от 12.00часа- до 12.30 часа.  

Плащане на такси: от 1 во до 10то число на месеца, във времето от 7.30ч. до 10.00ч. ЗАС при 

необходимост изпълнява трудовите си задължения и след изтичане на работното време. 

 

Чл.39 Работно време на главния счетоводител  (0,5бр.) : 

  от 8.00часа до 10.00 часа и от 16,00 до 18,00ч. 

 

Чл.40 (1) Работно  време на медицинската сестра: 

 Редовна смяна: от 7.00ч. – 15.30ч , 

 Почивка- от 12.00ч  - 12.30ч.  

Филиала се обслужва от медицинска сестра както следва:  

За дните  вторник  и четвъртък -  филиала на ул.” Жолио Кюри” 51 

От 8,00ч. –  9,00ч. 

(2) Работно време на медицинските сестри: 

Първа смяна: от7.00ч. – 15.00ч. 

Втора смяна: от 10.30ч. – 18.30ч. 

Почивка: от 13.00ч. – 13.30ч. 

За дните  вторник  и четвъртък -  филиала на ул.” Жолио Кюри” 51 

От 8,00ч. –  9,00ч. 

  

Чл.41  Работно време на лекаря:  

Лекарят на детското заведение работи по установен график в дните вторник и четвъртък от 08.00ч. до 

11.00ч. 

 



Чл.42 Работно време на огняр на 8 часа:  

Зимен период: 

 от 6.00ч. - 14.30ч.-Iсмяна 

от10.00ч. - 18.30ч.-IIсмяна 

Летен период:  

от 8.00ч. - 16.30ч. 

 Почивка: от 12.00ч  - 12.30ч.  

 

Чл.42А Сумарно работно време:  

Двама огняри на 8ч. : 

Два дена  работи единият огняр на дванадесет часа работно време – от 06.00ч. – 18.30ч. Почивка от 

12.00ч. – 12.30ч. и два дена  почива. Работното време се отразява в дневник за работното време на 

огнярите. На края на всеки месец се изчислява общо работно време на всеки от работниците. На всеки 3 

или 6 месеца се извършва изравняване на отработените часове. В съботните дни, при необходимост, се 

извършват ремонтни дейности, профилактика на отоплителната система и други дейности. По време на 

отоплителния сезон при нужда периодично допълнително се подгрява инсталацията. В студени дни в 

събота и неделя да се пали периодично парното отопление. 

 

Чл.42Б Сумарно работно време: 

Двама огняри на 8ч.: 

Един ден  работи единият огняр на дванадесет часа работно време – от 06.00ч. – 18.30ч. Почивка от 

12.30ч. – 13.00ч. и един ден  почива. Работното време се отразява в дневник за работното време на 

огнярите. На края на всеки месец се изчислява общо работно време на всеки от работниците. На всеки 3 

или 6 месеца се извършва изравняване на отработените часове. В съботните дни, при необходимост, се 

извършват ремонтни дейности, профилактика на отоплителната система и други дейности. По време на 

отоплителния сезон, при нужда, периодично допълнително се подгрява инсталацията. В студени дни в 

събота и неделя да се пали периодично парното отопление. 

 

Чл.43 Работно време на огняр половин бройка: 

Зимен период: 

От 6.00ч. - 10.00ч.-Iсмяна  

От 14.30ч. – 18.30ч. IIсмяна 

Летен период: 

От 8,00ч. – 16,30ч. 

През студените зимни дни водогрейните котли се палят в събота и неделя.  

През летния период огнярят  изпълнява задълженията на работник- поддръжка.  

 

Чл.44 Работно време на работник поддръжка сгради 0,5бр.: 

От 10,30 – 14,30ч. – Iсмяна 

От 10,00 – 14,00ч. - IIсмяна 

 

Чл.45 Забранява се ползването на работното време за лични потребности и напускане на детското 

заведение без разрешението на директора. 

 

 

Раздел III 

Отчитане на работното време 

 

Чл.46 Персоналът на детската градина няма право да сменя работното си време без разрешение на 

директора.  

 

Ал.1 При необходимост от размяна на работните смени служителя е длъжен да информира писмено 

работодателя си.  

 

Ал.2 В интерес на работата директора на детското заведение може да променя работното време на 



помощния, медицинския и друг непедагогически персонал  и през учебната година когато е в интерес на 

работата в детското заведение.  

 

Ал.3 Спазването на работното време и присъствие на целия персонал се регистрира ежедневно в 

присъствена ведомост от ЗАС.  

 

Чл.47 Спазването на работното време ще се отчита чрез проверки от директора като се отчита и 

потвърждава с подпис от служителите. 

 

Чл.48 След приключване на работния ден учителите от I и II смяна са задължени да отразяват в 

материалната книга направленията и темите осъществени през деня.  

 

Чл.49 Помощник възпитателите са задължени да си предават смяната, да се информират при възникнали 

промени, повреди в уредите, които ползват. След приключване на втората смяна са задължени да 

отразяват в тетрадката изключването на ел. уредите и ел. инсталацията на ДГ. 

 

РАЗДЕЛ ІV.  

ПОЧИВКИ 

Чл.50. Почивките в работния ден се използват при спазване на изискванията на Раздел ІІІ от КТ и 

Наредбата за работното време, почивки и отпуски. 

Чл.51. Непедагогическият персонал, който е на осемчасов работен ден, ползва 30 мин. почивка, която не 

е включена в работното време. 

Чл.52. Празничните дни през учебната година се ползват съгласно чл.154 от КТ. 

РАЗДЕЛ V. 

ОТПУСКИ 

Чл.53. Отпуските на педагогическия и непедагогически персонал се определят и ползват съгласно КТ и 

Наредбата, по установен от Директора график. Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през 

ваканциите, като по изключение, когато важни причини налагат това, може и през учебно време. 

 ГЛАВА ПЕТА 

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 

Чл.54. При неизпълнение на професионалните си задължения и нарушения на трудовата дисциплина, 

ПВТР и останалите нормативни документи работниците и служителите носят дисциплинарна 

отговорност и се наказват съгласно разпоредбите на КТ. 

Чл.55. Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на задълженията, произтичащи от 

длъжностната характеристика, ЗПУО и чл.187 от КТ. 

Чл.56. При нарушения на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни наказания съгласно гл.ІХ, 

Раздел ІІІ от КТ. 

 ГЛАВА ШЕСТА 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 



РАЗДЕЛ І.  

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 

Чл.57. Работодателят, педагогическият и непедагогически персонал носят имуществена отговорност 

съгласно КТ, законодателните разпоредби в страната и нормативната уредба на МОН. 

РАЗДЕЛ ІІ.  

ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл.58. Другите видове обезщетения се изплащат на Директора, педагогическия и непедагогически 

персонал при спазване условията на гл.ХІ, Раздел ІІІ от КТ и Постановление №31 на МС от 11.02.1994 г. 

ГЛАВА СЕДМА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Чл.59. Учителите имат право на участие в квалификационни форми за професионално развитие и 

израстване. 

ГЛАВА ОСМА 

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Чл.60. Трудовото възнаграждение в Детската градина се изплаща по дебитни картови сметки на 

работниците и служителите. 

Чл.61. Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно ПМС №175/2007 г. , Наредба 

№2/18.02.2008 г. за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала от системата 

на Народната просвета и утвърдени вътрешни правила за работната заплата в ДГ №1. 

Чл.62. Нормите за задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал се определят от 

Наредба №3/18.02.2008 г. 

Чл.63. Допълнителните и други трудови възнаграждения се изплащат при спазване на гл.ХІІ, Раздел ІІІ 

от КТ и Наредба за структурата и организацията на работната заплата, Раздел ІІІ, чл.6 и гл.ІІІ от КТ. 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Чл.64. Директорът е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и 

труд в Детската градина като: 

(1) Разработи и утвърди правила; 

(2) Утвърди правилник, организира провеждане на видовете инструктаж с педагогическия и 

непедагогически персонал; 

(3) Осигури санитарно-битово и медицинско обслужване. 

Чл.65. Директорът взема мерки за предотвратяване на трудови злополуки, установява такива с протокол 

и уведомява съответните органи. 

Чл.66. Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от Директора правилници, 

наредби, указания, правила, инструкции, инструктажи и други, свързани с безопасността, условия на 



труд. 

Чл.67. За осигуряване на БУВОТ се изготвя и План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и 

пожари, който се актуализира всяка учебна година. 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

СОЦИАЛНО – БИТОВО И КУЛТУРНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл.68. Средства за СБКО се осигуряват от работодателя. 

Чл.69. Начинът на разпределение и използване на средствата се определя с решение на Общото 

събрание. 

Чл.70.(1) Работното облекло се осигурява съгласно Наредба за безплатното работно и униформено 

облекло и ПМС №10/20.01.2011 г.,обн. ДВ/бр.9 от 28.01.2011 г. в сила до 8.04.2012г. за педагогическия 

персонал и Наредба №1 от 9.04.2012г. за представително облекло на лица от педагогическия персонал в 

детските градини, училища и обслужващи звена. 

(2) При отсъствие на титуляря, сумата за работно облекло се разпределя пропорционално на 

отработеното време със заместника. 

(3) При постъпване на работа през календарната година лицето от педагогическия персонал има право 

на представително облекло пропорционално на оставащите до края й месеци. 

 

(4) Когато лицето от педагогическия персонал напусне, то възстановява получената сума за 

представително облекло, установена пропорционално на неотработените месеци за годината. 

ГЛАВА ЕДИНАЙСТА 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Чл.71. При прекратяване на трудово правоотношение с работник или служител се прилагат 

изискванията на КТ, Раздел І. 

ГЛАВА ДВАНАЙСТА-ДОКУМЕНТИ  

РАЗДЕЛ І.  

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЛИЧНИТЕ 

ТРУДОВИ ДОСИЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Чл.72. Директорът предприема необходимите техн.и организац. мерки, за да защити данните от 

случайно или незаконно унищожаване, загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, 

както и от други незаконни форми на обработване, съобразно действията на Закона за защита на личните 

данни. 

Чл.73. Директорът обработва лични данни на служителите за изпълнение на своите нормативни 

задължения. 

Чл.74. Досиетата на персонала се съхраняват при ЗАС на ДГ. Право на достъп до досиетата имат  и 

учителят, който замества Директора по време на отпуск. 



  

РАЗДЕЛ ІІ.  

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В 

ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ 

Чл.75. Щатното разписание е документ, съдържащ информация за щатните служители, осъществяващи 

дейност по трудово правоотношение в Детската градина. 

Чл.76. Поименното щатно разписание се изготвя от ЗАС и се съхранява от него. 

Чл.77. Поименното щатно разписание съдържа: 

- имената на служителя 

- длъжност 

- образование 

- квалификация 

- общ трудов стаж 

- педагогически стаж за учителите 

- основна месечна работна заплата 

- % за прослужено време 

- допълнителни трудови възнаграждения 

- брутна месечна работна заплата 

Чл.78. Поименното щатно разписание се утвърждава от Директора на Детската градина. 

РАЗДЕЛ ІІІ.  

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В 

ЗДРАВНИТЕ ДОСИЕТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Чл.79. (1) Здравна информация са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическо и 

психическо развитие на лицата по трудово правоотношение, както и всяка друга информация, 

съдържаща се в медицинските им досиета. 

(2) Формите и съдържанието, както и условията и реда за обработване, използване и съхранение на 

данните се определя от КТ и наредби на Министъра на здравеопазването 

Чл.80.(1) Здравна информация може да бъде предоставяна на трети лица, когато е необходима за 

нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни 

болести, медицинската експертиза и общественото осигуряване, медицинската статистика. 

 

РАЗДЕЛ ІV.  

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В 

РЕГИСТЪРА НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ 

Чл.81. (1) За всяка трудова злополука пострадалият или свидетелите на злополуката незабавно 

уведомяват Директора или упълномощено от него длъжностно лице. 

(2) Незабавно след уведомлението Директорът съставя протокол, който съдържа данните според 

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. 

(3) По подадена декларация в териториалното поделение на НОИ се открива досие за трудова злополука. 



Чл.82. Досиетата за трудови злополуки се съхраняват пет години след прекратяване на осигуряването в 

териториалното поделение на НОИ, след което се предават за съхранение в Държавния архив (чл.59, ал.3 

от Кодекса за социално осигуряване). 

Чл.83. (1) Резултатите от разследването се оформят в протокол, който съдържа данни за:  

1.Осигурителя 

2.Пострадалите лица 

3.Място и време на злополуката 

4. Свидетели на злополуката и лицето оказало първа помощ 

5. Обща характеристика на работата, извършвана от пострадалия 

6. Специфичното физическо действие, извършвано от пострадалия в момента на злополуката и 

свързания с това действие материален фактор 

7. Отклонения от нормалните действия и условия 

8. Начина на увреждане и материалния фактор, причинил увреждането 

9. Допуснати нарушения на нормативни актове, лицата допуснали нарушения 

10. Необходимите мерки за недопускане на подобни злополуки 

(2) Протоколът по ал.1 се прилага към досието за трудовата злополука. Екземпляр от него се връчва от 

териториалното поделение на НОИ на пострадалия или на неговите наследници и на осигурителя. 

Чл.84. (1) Осигурителят поддържа регистър на трудовите злополуки, в който се вписват:  

1. Номерът и датата на декларацията за трудова злополука,  

2. Входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ, 

3. Трите имена и ЕГН на пострадалия,  

4. Място и време на злополуката 

5. Номер и дата на разпореждането 

6. Последиците от злополуката 

7. Броя на дните (календарни и работни) от злополуката 

(2) Осигурителят с писменна заповед определя лице за поддържане на регистъра по ал.1 и за 

съхраняване на декларациите за трудова злополука. 

(3) Осигурителят съхранява декларациите за трудова злополука не по-малко от пет години, считано от 

датата на регистрацията. 

 

РАЗДЕЛ V.  

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕЦАТА 

Чл.85. Формите, съдържанието, както и условията и реда за обработване, използване и съхраняване на 

личните данни в досиетата на децата и педагогическата документация се определят съобразно 

действащото законодателство. 

Чл.86. Учителите водят и съхраняват: дневник на групата, комплект документи (лично досие) на 

приетите деца, медицински бележки, заявления от родителите за отсъствия на децата. 

Чл.87. (1) Дневникът на група в Детската градина съдържа страници с общи сведения за децата 

(2) Дневникът се води от учителите и се заверява от Директора. 

(3) Със заповед на Директора се определя място за съхранение на дневника до приключването му. 

Чл.88 (1) Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група съдържа: трите имена на детето, 

ЕГН, месторождение. 



(2) Съхранява се в приемащата институция. 

Чл.89(1) Удостоверение за завършена подготвителна група в Детската градина съдържа: трите имена на 

детето, ЕГН,месторождение. 

(2) Съхранява се от родителя (настойника) на детето. 

Чл.90(1) Регистрационната книга за издадените удостоверения е предназначена за регистриране на 

оригинали на удостоверения за завършена подготвителна група. Тя съдържа: трите имена на детето, ЕГН 

и завършена група. 

(2) Книгата се води от директора. 

(3) С негова заповед се определя мястото за съхранение на книгата до приключването й. Книгата се 

съхранява със срок постоянен. 

Чл.91. Информация за Сведението за организацията на дейността в детската градина (Списък – Образец 

№2) в Раздел V – „Регистър за децата”, съдържа: данни за детето (ЕГН, трите имена, месторождение, 

адрес); група за текущата учебна година, данни за записване и/или преместване в друга институция от 

същия вид. 

Чл.92. При боравене с личните данни на децата, по които някой от родителите/настойниците може да 

бъде точно идентифициран, се гарантира неговото право на конфиденциалност.  

 

РАЗДЕЛVI. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ 

Чл.93(1) В ДГ№1”Светулка“, съобразно интересите и потребностите на децата са организирани 

извънучебни дейности по тематични направления. Допълнителните педагогически услуги се провеждат 

на основание сключен договор с външна фирма. 

(2) За допълнителните извънучебни дейности родителите заплащат индивидуално по обявените 

такси на преподавателите, ръководителите и треньорите, които осъществяват обучението по тях.  

(3) Ситуациите и тренировките на децата по допълнителните дейности се провеждат ежедневно 

след 11.00ч. и след 16.00 часа. 

(4) Преподавателите, ръководителите и треньорите: 

1. Строго спазват седмичното разписание по тяхната специалност и правилниците за 

дейността, вътрешния ред и за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина; 

2. Отговарят за опазване живота и здравето на поверените им деца в групата по време 

на заниманията с тях, приемането от и изпращането им до съответната група. Приемането и 

изпращането на децата да става лично от и на учителя в групата. Не се допуска движението на децата по 

коридорите без придружаване от преподавателя, отговарящ за допълнителната педагогическа услуга; 

3. Строго и отговорно опазват материалната база на детската градина. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Персоналът в Детската градина се разпределя на педагогически и непедагогически. 

§2. Работниците и служителите в Детската градина имат право на синдикално сдружаване. 

§3. Общото събрание в Детската градина се състои от всички работници и служители и само определя 

реда за своята работа. 



§4. Общото събрание е редовно, когато на него присъстват повече от половината от личния състав на 

Детската градина и приема решенията си с обикновено мнозинство. 

§5. Педагогическият съвет /ПС/ е колективен орган за управление. Неговият състав и функции са 

определени със ЗПУО.  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Този Правилник се издава на основание чл.181 от КТ. 

§2. Правилникът за вътрешния трудов ред е съобразен със ЗПУО, КТ и всички нормативни документи, 

регламентиращи дейността на Детската градина. 

СПАЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРАВИЛНИК Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРСОНАЛ НА ДГ №1 

И РОДИТЕЛИТЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА , ОТМЕНЯ ПРЕДИШНИЯ И ВЛИЗА В СИЛА СЛЕД 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ НА 09.09.2016г. 

 


