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  І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ: 

Чл. 1. В настоящия Правилник се урежда организацията на труда  в ДГ „Слънчо” с. 

Ябланово, община Котел,  съобразно КТ и издадените за неговото прилагане 

нормативни актове, ЗПУО, Наредба №5 от 2016г. за предучилищното образование на 

МОН, Конвенция за правата на детето, Закон за закрила на детето от 2000 год. и др. 

Чл. 2 /1/ ПВР се издава от Директора на основание чл.181 от КТ и в изпълнение на 

нормативните документи, уреждащи организацията на работа през учебна година. 

  /2/ При изменение в разпоредбите на КТ, подзаконовите нормативни актове, както и 

при промени в действащата нормативна база, имаща отношение към разпоредбите на 

ПВР, директорът е длъжен в срок от 30 дни да внесе необходимите промени в него. 

  /3/ В случай, че директорът не внесе необходимите промени в ПВР, се свиква Общо 

събрание на колектива, на което присъства и Директора или негов представител, 

обсъжда се създалото се положение и се взема решение за реда и срока за внасяне на 

съответните промени. 

Чл. 3. Детската градина е с целодневен режим и осигурява необходимите условия за 

отглеждане на деца от 2  до 7 - години. 

Чл. 4. Детската градина отговаря на съвременните естетически и здравно-хигиенни 

изисквания за развитие и възпитание в комфортна социално-педагогическа среда. 

Капацитет -220 места. 

ІІ. РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН ТРУДОВ 

РЕД 

Чл. 5 /1/ ПВР в детската градина се изработва и утвърждава от Директора при спазване 

на процедурата, установена в чл. 37 от КТ. 

/2/ ПВР се изменя и допълва по реда на неговото приемане. 

/3/ В съответствие с КТ и подзаконовите нормативни актове директорът или 

упълномощени от него длъжностно лице могат за определен период от време да 

отменят действието на ПВР. 

/4/ Действието на ПВР е в сила за срок на съответната учебна година. 

ІІІ.  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН ТРУДОВ РЕД 

Чл. 6 /1/ ПВР утвърждава структурата, взаимодействието между звената, работното 

време на категориите персонал, типовите длъжностни характеристики, реда за ползване 

на отпуски, реда за работа с документи и др. 

/2/ Организационна структура за учебната 2018/2019 г. 

Детската градина се ръководи, представлява и управлява от Директор. Педагогическият 

съвет е специализиран орган на управление; 

ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

Чл. 7. Списъчният състав на децата за учебната 2018 – 2019 година е 140 деца, а на 

работещия персонал –38 служители, в съответствие с нормативните документи, 

определящи числеността на персонала за детските градини. 

Чл. 8. Децата са разпределени по населени места в разновъзрастови  групи. 

Чл. 9. Разпределението на педагогическия и обслужващ   персонал е, както следва: 

Групи  Ябланово – 7 - 116 деца 

                               17 детски учители 

                               17 обслужващ персонал 

 Група  Малко село -  16 деца 

                               1 детски учител 

                               2 обслужващ персонал- 2х0,5 

Чл.10. Образователно- възпитателната работа в ДГ „Слънчо” се осъществява на 

основание Наредба № 5 от 2016 г. на МОН, като се спазват изискванията и насоките за 

равнищата на Предучилищното образование. 



Чл.11. Образователното съдържание е съобразено с утвърдената от директора 

Програмна система на ДГ която включва общи и специфични знания и умения на 

децата, в зависимост от насочеността на Образователните направления. 

 ІІІ. РАБОТНО ВРЕМЕ, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ОТПУСК 

Чл.12.Детската градина работи всеки ден от понеделник до петък от 6.30 часа до 18.30 

часа. Почивни дни - събота и неделя.                

Чл.13.Обедното застъпване на учителите - 11.30-13.30 часа се използва за работа с   

децата, обмяна на информация, впечатления и идеи, планиране на общи за групата 

задачи. 

Чл.14.Задължителната преподавателска заетост на учителите е 30 часа седмично при 

определена от Кодекса на труда 40-часова работна седмица. 

Чл.15.Разликата в часовете учителите използват за самоподготовка, квалификация, 

педагогически съвети, родителски срещи, празници. 

Чл.16.При отсъствие на учител и необходимост от заместване, директорът изпълнява 

своите часове за преподавателска заетост 72ч. за учебна година. 

Чл.17. Отделните категории персонал и членовете на синдиката ползват основен и 

удължен платен годишен отпуск в размер, определен от Кодекса на труда – чл. 155 и 

чл. 156 а и КТД. 

Чл.18. Редът за ползване на платен годишен отпуск се определя по смисъла на чл. 172 

от Кодекса на труда – наведнъж или на части, от които най-малко ½ се ползва наведнъж 

през годината, за която се отнася. 

Чл.19. В случай на ваканция, престой или намаляване посещаемостта на децата за 

период до 2 месеца, персоналът ползва платен или неплатен отпуск. 

Чл.20.В случай на намалена посещаемост в групите за период над 2 месеца, се прилагат 

указанията и изискванията на нормативните документи и общинското ръководство. 

Чл.21.В случай на евентуални съкращения по смисъла на чл. 328, т.1,2 и 3 от Кодекса 

на труда, следва да се прилагат следните критерии за подбор на служителите: 

• придобили право на пенсия и социална осигуровка; 

• образователен ценз;  

• допълнителна квалификация или специализация по специалността; 

• трудов стаж по специалността; 

• лица наети на ТД за определен срок; 

• закрила по чл.333 от КТ; 

• карта за диференцирано заплащане; 

• присъствие на децата в групата;  

• трудова дисциплина; 

• пътуващ учител;  

• личен принос за ефективност и качество на работата; 

• взаимодействие с децата и родителите; 

• принос за издигане авторитета на детското заведение; 

Чл. 22 /1/ В ДГ „Слънчо” има специфични правила за организация на работа, основани 

на нормативни документи, а именно: 

• При отсъствие на директора до 60 работни дни всички правомощия и 

отговорности се поемат от учител по преценка на директора, на основание 

Заповед на директора за делегиране на права и отговорности; 

• Работата на педагогическия и непедагогически персонал е организирана на база 

утвърдени от директора Длъжностни характеристики на съответната категория 

труд и Функционални графици; 

• Педагогическият и помощен персонал е неотлъчно с децата в детската градина и 

двора; 



• Отсъствие на дете от Подготвителна за училище група се допуска само по 

медицински и важни семейни причини, удостоверени съответно с медицинска 

бележка от лекар или молба от родителя/настойника. Съгласно ПМС №167 от 

15.08.2013 година за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за семейни помощи за деца: дете от Подготвителна за училище група 

може да отсъстват до 10 дни за периода 15.09.-31.05. с уведомление от 

родител/настойник; 

• при отсъствие на дете от Подготвителна за училище група повече от 3 дни в 

месеца, за които няма уважителни причини, се спират семейните добавки за деца 

за цялата година.  

• директорът на детската градина изпраща до НЕИСПУО справка за отсъствията 

всеки месец от 1 до 5 число. 

• При организиране на разходки, наблюдения и други мероприятия, детската 

група се придружава от помощния персонал, след представени необходими 

документи и разрешение от директора, със задължително попълнена от 

родителите Декларация за съгласие за извеждане на детето от детската градина и 

направена групова застраховка за съответната учебна година; 

/2/ В ДГ „Слънчо” се спазват следните организационни правила: 

• Педагогическите съвети и квалификационните форми се провеждат от 12,00 - 

13,00 часа; 

• Работещите не се събират на групи и не ползват почивките си извън района на 

ДГ; 

• Телефоните се ползват само за служебни разговори; 

• При отсъствие на член от персонала по болест или лични причини, същият е 

длъжен да уведоми директора своевременно и по възможност представи 

болничен лист в двудневен срок. В противен случай се счита, че е в неплатен 

отпуск. 

• За подобряване на взаимовръзката между звената, създадените комисии и 

работни групи в ГКП участват в разработване и спазване единен план за 

организационна дейност; 

• Работещите в детската градина спомагат за добрата организационна 

координираност в работата; 

Работещите в детската градина имат следните права: 

• Имат право на участие и изразяване на мнение по определени организационни 

проблеми и въпроси; 

• Имат право на предложения за избор и решение относно допълнителните 

индивидуални помагала за работа на децата; 

Чл.23/1/ В детската градина е създадена организация за прием на децата - от учителя – І 

-ва работна смяна; 

/2/ В детската градина учителят ІІ-ра работна смяна и помощник-възпитателят участват 

при изпращането на децата; 

/3/ В случаите, когато има останало дете след 18.00 часа, учителят от групата остава 

след работно време, до идването на родителите.  

Чл.24 /1/ Почивките в детската градина и реализирането на функционален режим на 

работа са както следва /продължителност, начало и край/ за отделните категории 

работещи:  Работното време, като елемент от трудовото правоотношение съдържа 

задължение към работодателя да осигури нормални условия на труд, за да се насити 

работното време с труд. Работното време е част от договорното съдържание на 

трудовото правоотношение, ако страните са уговорили нещо различно.  

Директор / 8.30/12,00 – 13,00/17.30 ч./, Приемно време: от 10 до 12 ч. 

Учител на 8 – часов работен ден, от които 6 ч. норма за преподавателска заетост. В 



рамките на установеното работно време / 8 часов работен ден / учителите са длъжни да 

бъдат в детската градина за изпълнение на нормата преподавателска заетост, за участие 

в педагогически съвети, родителски срещи, методически сбирки, възпитателна дейност, 

консултации с родители и директор, попълване на дневник и материална книга, както и 

за изпълнения на други нареждания на директора. В пряка възпитателно-образователна 

работа с децата работи на смени – 30 ч. седмично: 

1. Първа -07.00ч. – 13.30 ч.  

Втора-11.30ч.-до18.00ч. 

2.  Помощник-възпитател/Чистач-хигиенист: Първа смяна  06.30 -15.00 ч.                          

Втора смяна 10.00 – 18.30ч. 

3. Касиер-домакин-08.00ч.до16,30ч. 

4. Медицинска сестра -07,30 –17.00ч.  

5. Готвач - 6,30 – 15,00 ч. 

6. Помощник готвач: - 6,30 – 15,00 ч. 

7. Перач - 7,30 – 16.00 ч. 

8. Работник поддръжка сгради: 14,00-18,00 

9. Огняр – в зависимост от сезона 

Отоплителен сезон : Първа смяна 05.00ч. --13.00ч                      

 Втора смяна  13.00ч. – 21.00ч. 

Извън отоплителния сезон: 

Редовна смяна от 8,00 -  17,00ч.              

10. Дневен пазач: - 08.00-17.30ч. 

 Почивката осигурява време за краткотраен отдих и възстановяване на работната сила 

на работници и служители. Съгласно Чл. 151. (1) от КТ. Работодателят осигурява на 

работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 

минути. Почивките не се включват в работното време и могат да се ползват и извън 

работното място в рамките на ДГ. През почивката  се решават лични проблеми на 

работното място, през останалото време персоналът няма право да напуска работното 

си място по какъвто и да е личен повод /изключения при здравословни проблеми и при 

повикване/ 

 Почивка за персонала е както следва: 

Директор        - 12.00-13.00ч. 

За учители     –Първа смяна от 11.30ч. до 12.00ч. 

                         Втора смяна от 14.30ч. до 15.00ч. 

По време на 30 мин. почивка на учителите Първа смяна  за децата се грижат ДУ от 

Втора смяна. По време на 30 мин. почивка на учителите от Втора смяна за децата се 

грижи Помощник- възпитател или Чистач/Хигиенист назначен към групата.   

За Помощник-възпитателите и Чистач/Хигиенист: Помощник- възпитател или 

Чистач/Хигиенист Първа смяна 10.30/11.00ч. 

Втора смяна  14.00/14.30ч.                                                                                      

Перач - от 11.30 ч. до 12,00 ч. 

Готвач – 12.00ч. до 12.30ч. 

Пом.готвач–12.00ч.до12.30ч. 

Касиер - домакин 12.30 до 13.00 ч. 

Мед.сестра – 12.00ч. до 13.30ч 

Огняр – През отоплителния сезон:  почивката на огняря е включена в работното 

време и се ползва на 2х15мин.за закуска и обяд/следобедна закуска и вечеря на 

работното място. 

Извън отоплителния сезон: от 12,00 до 13,00ч. 

Дневен пазач: - 12.00-13.30ч. 

/2/ Седмичната почивка на работещите е събота и неделя. 



/3/ Контролът по спазване на функционалния режим на работа и почивки се възлага на 

Комисия по безопасни условия на труд в детската градина. 

Чл.25 /1/ Работещите в детската градина имат право на всички видове отпуски, 

съгласно КТ и КТД. 

РАЗДЕЛ ІV- РЕЖИМ НА ДОСТЪП, ПРЕБИВАВАНЕ И НАПУСКАНЕ  НА 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ЧЛ.26 /1/Учителите, служителите и работниците, децата, родителите и други външни 

лица могат да влизат и да напускат територията на детската градина само през 

централния вход на сградите. 

/2/ Входовете се заключват задължително по установения часови график от съответните 

отговорници. 

/3/ Забранява се влизането на деца и външни лица в кухненски блок; 

Чл.27 Зареждането с материали се извършва целесъобразно през установени за целта 

места. 

Чл.28 Автомобилите, обслужващи театралните постановки, гостуващи в детската 

градина, паркират на безопасно място. 

Чл.29 Децата излизат на двора или извън детската градина само организирано и в 

присъствието на педагози и помощен персонал. 

Чл.30 Външни лица могат да влизат и напускат детската градина след показване на 

документ за самоличност, служебна карта или други документи имащи отношение към 

целта на посещението, придружени от упълномощено от директора служебно лице. 

Чл.31 Забранява се внасянето на обемисти предмети и багажи в ДГ  и изнесената група 

в с.Малко село. 

Чл.32 Контролът по прилагането и спазването на уредените в Правилника правила се 

възлага на касиер-домакина и пазач-портиера. 

Чл.33 Лицата, на които е възложен контролът по прилагане и спазване на уредените в 

ПВР правила са длъжни да докладват на директора за евентуални нарушения и 

оспорвания на пропускавателния режим. 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДГ „СЛЪНЧО” 

Чл.34.Качествено изпълнение на служебните задължения, определени от длъжностните 

характеристики и функционалните графици. 

Чл.35.Отговорност по опазване живота, здравето и сигурността на децата по време на 

престоя им в детската градина. 

Чл.36.Констатиране, сигнализиране и оказване на съдействие на организациите за 

закрила на детето при деца, жертви на насилие, в риск от насилие и при кризисни 

ситуации, регистрирани на територията на  детската градина и изнесената група в с. 

Малко село. 

Чл.37.Спазване на трудовата дисциплина, работното време, уплътняване на работния 

ден. 

Чл.38. Закъснения и преждевременно напускане на работното място се допускат по 

обективни причини, с предварителното знание и разрешение на директора. 

Чл. 39.Стриктно спазване на Правилника за ЗБУТ. 

Чл.40.Разумно използване на материали и консумативи. Опазване на имуществото и 

базата на детската градина. 

Чл.41.Да се изпълняват точно и в срок поставените задачи, указания и разпореждания 

на Директора, Общинското ръководство, РУО на МОН, решенията на ПС и ОС. 

Чл.42.При размяна на работна смяна предварително да се уведомява Директора, като се 

гарантира качествено изпълнение на планираните дейности. 

Чл.43.В случай на отпуск по болест, Директорът да се уведомява не по-късно от 3 часа 

след издаване на болничен лист. Същият да се представи по възможност още същия ден 

или най-късно до 3 дни. 



Чл.44.Да се проявява внимание, етичност и толерантност във взаимоотношенията с 

деца, родители, колеги и ръководство на детската градина. 

Чл.45.Стриктно да се спазва Етичен кодекс на работещите с деца, предоставен от 

Директора и подписан от съответните лица. 

1. ПРАВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Чл.46.Свободно да изказват мнения и предложения за усъвършенстване организацията 

на работа в детската градина. 

Чл.47. Повишаване на образователния ценз и професионална квалификация по ОКС 

съгласно заеманата длъжност, със съгласието на Директора, без да се нарушава 

трудовия процес в детската градина, като условие за качествено изпълнение на 

професионалните задължения. 

Чл.48.Право на избор за участие в различните равнища на „Кариерно развитие на 

учителите” 

Чл.49.Сътрудничество и взаимопомощ в екипната работа. 

Чл.50.Да защитават себе си и екипа чрез резултатите от работата си. 

Чл.51.Да членуват в професионални организации по свой избор. 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА 

Чл.52. Директорът ръководи и отговаря за цялостната дейност на детската градина. За 

тази цел: 

• осъществява държавната политика в областта на образованието и представя ДГ 

пред всички държавни, общински, обществени органи и длъжностни лица; 

• осъществява вътрешен контрол /педагогически, административен и финансов / в 

съответствие с правомощията, предоставени му от нормативните актове; 

• спазва КТ, заповеди и нареждания на общината и РУО на МОН, трудова и 

финансова дисциплина; 

• правилно води и съхранява документацията на детската градина; 

• осигурява условия за качествен образователен процес на децата; 

• незабавно сигнализира и оказва съдействие на организациите за закрила на 

детето при деца, жертви на насилие, в риск от насилие и при кризисни ситуации, 

регистрирани на територията на детската градина; 

• При отсъствие на дете от Подготвителна за училище група повече от 3 дни в 

месеца, за които няма уважителни причини, директорът на детската градина 

изпраща до НЕИСПУО справка за отсъствията. 

• създава условия за проява на активност и творчество на учителите и децата; 

• осигурява безопасни и здравословни условия на труд. 

Чл.53. Директорът осигурява изпълнението на трудовите задължения на  служителите 

чрез издаване на заповеди /писмени или устни/ в зависимост от конкретната ситуация, 

както и изискванията на нормативните актове. 

Чл.54.Директорът организира и ръководи ПС и определя стратегията за развитие на 

детската градина съобразно променящите се условия. 

Чл.55.Директорът взема управленски решения, адекватни на неговата практика. 

Чл.56.При отсъствие Директорът определя със заповед свой заместник. 

Чл.57.Директорът осъществява ефективно взаимодействие с родителите и 

обществеността, като помощници и партньори при решаване на проблеми в детската 

градина. 

Чл.58.Директорът отработва нормата на задължителна преподавателска дейност. 

Чл.59..Директорът поощрява добрите прояви на колектива, екипната работа и даването 

на конструктивни предложения за подобряване организацията на работа. 

 VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 

А. Права: 



Чл.60.Да изразяват мнения, предложения, идеи и препоръки по въпроси, свързани с 

отглеждането и възпитанието на децата в детската градина. 

Чл.61.Да се запознаят с условията и реда в ДГ „ Слънчо“, както и с обстановката в 

групата на детето си. 

Чл.62.Да посещават групата по време на различни дейности – игра, занимание, труд, 

като уведомяват предварително учителите за това. 

Чл 63.Да свикват родителска среща по искане на 2/3 от родителите на детската градина. 

Б. Задължения: 

Чл.64.Да спазват реда и условията, свързани с дейността на детската градина: 

• да присъстват на организираните в детското заведение Родителски срещи; 

• да не влизат в коридорите и детските групи без разрешение и покана от 

учителите; 

Чл.65.Да подават писмено Заявление до Директора за приемане на детето им в детската 

градина, като прилагат и копие от Акт за раждане на детето. 

Чл.66.Да подават Заявление при продължително отсъствие на детето – за повече от 1 

календарен месец – при Директора, а при отсъствие до 1 календарен месец – при 

учителите на групата. 

• Родителите на децата от Подготвителни за училище групи-5 и 6 годишни да 

спазват Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, като 

следят детето им да не отсъства повече от 10 дни за периода 15.09.-31.05. 

• При уважителни семейни причини --до 10 дни през учебното време на учебната 

година /15.09-31.05.; родителят/настойник е длъжен да подаде писмено 

уведомление до учителите в групата, които отчитат присъствията и отсъствията 

на децата през годината и отговарят за некоректно подадени данни, за 

отсъствията на децата. 

• При отсъствие на децата от Подготвителни за училище групи-5 и 6 годишни -    

3 дни по неуважителни причини, за един месец, семейните помощи за детето 

се спират за една година 

Чл.67.Да водят децата си до 8.30 часа в детската градина и да съблюдават установеното 

работното време. 

Чл.68.В случай, че родителите желаят децата им да се приемат сутрин по-късно от 

определения час, да уведомят учителите с писмена молба. 

Чл.69.Да внасят таксите за храна в срок от 1, до 10-то число на месеца. 

Чл.70.Да водят децата си до входа на детската група и лично да ги предават на  

дежурния учител. 

Чл.71.Да не водят децата  болни, неразположени, приемащи лекарствени средства и с 

травми в ДГ. 

Чл.72.Да представят контактна бележка след отсъствие на детето  повече от 3 дни-след 

боледуване и повече от 10 дни при отсъствие по семейни причини. 

Чл.73.Да информират Директора за възникнали конф. и проблеми с персонала на ДГ. 

VІІІ. ЗАБРАНЯВА СЕ: 

Чл. 74.Да се оставят децата без надзор и без присъствие на възрастен по какъвто и да е 

повод. 

Чл.75.Да се налагат наказания, унижаващи личността на детето. 

Чл.76.Да се проявява грубост и неподходящ за възрастта тон. 

Чл.77.Да се води документация от учителките по време на игра или свободни 

занимания на децата. 

Чл.78.Да се разменят смени без знанието на Директора. 

Чл.79.Да се демонстрира поведение, неподходящо за позицията на възрастните-

неподходящи  разговори пред децата, сядане на неподходящи места и неиздържан 

външен вид. 



Чл.80.Да се допускат закъснения и преждевременно напускане на работното място без 

разрешението на Директора. 

Чл.81.Да се събират пари от родителите по какъвто и да е повод. 

Чл.82.Допускане на външни лица в кухненския блок, освен органите за проверка на 

качеството. 

Чл.83.Нарушаване на трудовата дисциплина чрез неуплатняване на работното време, 

събиране по групи, кабинети, фоайета, с изключение на специални случаи и поводи със 

знанието на Директора. 

Чл.84.Злоупотреба с доверието и уронване на авторитета на детската градина. 

 Настоящият Правилник е изготвен на основание КТ, ЗПУО , Наредба № 5  за 

предучилищното образование, Етичен кодекс на работещите с деца. 

 

Този Правилник е приет на заседание от Педагогическия съвет на 18.09.2019 год. и 

отменя действащия до тази дата Правилник. 

 

 


