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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

Чл.1. Настоящият правилник има за цел да осигури правилна организация на работа, 

като се опира на чл.181 от КТ.чл.13 т.1от КТД и ЗПУО. 

Чл.2. Правилникът за вътрешния трудов ред на ДГ “Мир“- с. Айдемир е задължителен 

за учителите, ръководството, помощния персонал, родителите, децата. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО, УЧИТЕЛИТЕ, 

ПОМОЩНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 

 

А. Основни положения. 

Чл.3. Педагогическият, медицински и помощен персонал в ДГ “Мир“ са длъжни да 

спазват трудовата дисциплина: 

(1) да идват навреме на работа и спазват установената продължителност на 
работното време, като го използват само за служебни ангажименти; 

(2) да работят отговорно и добросъвестно; 

(3) да изпълняват в срок и точно разпорежданията на директора; 

(4) да изпълняват всички дейности от длъжностната характеристика и пазят 

собствеността на ДГ “Мир“-с. Айдемир, да поддържат работното си място в ред; 

(5) да сигнализират своевременно на директора за допуснати нередности във 
образователно- възпитателния процес; 

(6) да не допускат дейности и поведение, уронващо личния им престиж и престижа 
на ДГ “Мир“-с. Айдемир 

 

Чл.4. През учебната 2017/2018 година детската градина работи по утвърдените от МОН 

програми: програмна система „Приятели” на издателство „Анубис“ и програма за 
подготвителна група 

Чл.5. Образователно-възпитателният процес се осъществява в занималните. 

Б. Задължения. 

Чл.6. Директор 

(1) Ръководи и организира цялостната дейност в ДГ „Мир“ и носи отговорност за 

крайните резултати. 

(2) Осъществява държавната политика в областта на предучилищното възпитание. 

(3) Представя ДГ “Мир“ пред органи, организации и лица. 

(4) Разпорежда се и контролира изпълнението на бюджета. 

(5) Сключва и прекратява договори със служителите по реда на КТ. 

(6) Организира приемането на деца в ДГ; 

(7) Контролира правилното водене и съхраняване на документацията на ДГ. 

(8) Работно време – от 8.00ч. до 17.00ч., в това число 1.00 ч. почивка/ 

 

Чл.7. Учител в детска група 

(1) Планира образователно-възпитателната дейност и прогнозира очакваните 

резултати. 

(2) Подбира и планира адекватни методи, средства , материали, инструментариум. 

(3) Изготвя месечно планиране. 

(4) Води необходимата документация. 

(5) Планира взаимодействието със семействата. 
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(6) Участва в планираните дейности на детската градина. 

(7) Планира дейности, свързани с индивидуалната си квалификация. 

(8) Стимулира дейностния подход в обучението и “учене чрез правене”. 

(9) Осигурява предпоставки за развитие на детското творчество. 

(10) Съобразява изискванията с възрастовите особености и индивидуалния темп на 

развитие на децата. 

(11) Подбира дидактически тестове и упражнения за оценка на усвоените знания  

по образователното съдържание от направленията по ДОС. 

(12) Установява равнището на развитие на детето и степен на овладяност на 

образователното съдържание от различните образователни направления на 

базата на утвърдени образователни изисквания. 

(13) Редовно информира родителите за индивидуалния прогрес на детето. 
(14) Носи отговорност за опазване на живота, психическото и физическото 

състояние на децата по време на учебни занятия и ситуации. 

(15) Спазва професионалната и колегиална етика. 

(16) Спазва изискванията по Етичния кодекс. 

(17) Забранява се в ДГ да се организират дейности на политическа основа. 
(18) За редовно неизпълнение на професионалните си задължения и нарушения на 

трудовата дисциплина, учителите носят дисциплинарна отговорност според 

КТ и настоящия Правилник за вътрешния трудов ред. 

 

Работно време: I-ва смяна - от 07.00 ч. до 13.30ч. 
II-ра смяна – от 12.00 ч. до 18.30ч. 

дежурен учител: 12.30 ч. - 19.00 часа 

Почивката на учителите в група: 

- от първа смяна е от 11.00 до 11.30 часа 

- от втора смяна е от 14.00  до 14.30 часа 

Забележка: По време на почивките на учителките наблюдението и отговорността за 

децата се предоставя на помощник-възпитателя на съответната група. 

 

Чл. 8. Медицинска сестра 

(1) Организира провеждането на всички видове здравни мероприятия. 
(2) Организира закаляването на децата. 

(3) Контролира и организира правилното и рационално хранене на децата; 

ежедневно изчислява калоричността и състава на храната, което отразява с 

изготвянето на меню с касиер-домакина и готвача на детската градина. 

(4) Поддържа връзка с лекуващите лекари на децата. 

(5) Поддържа връзка с родителите на болни деца. 

(6) Преглежда децата по групи. 

(7) Организира и провежда антропометричните измервания на децата. 

(8) Води необходимата здравна документация. 

(9) Отговаря за изправността на здравните книжки на персонала. 

(10) Прави отчети за отдел ”Училищно здравеопазване”, Община Силистра 

(11) Наблюдава здравното състояние на децата в детската градина. 

(12) Изпълнява назначения на лекар, като прави превръзки, взема секрети по 

изискване на РЗИ. 

(13) Подготвя и извършва медицински прегледи. 

(14) Води и съхранява медицинската документация на децата от детската градина. 

(15) Участва и следи за провеждане на оздравителни мероприятия. 
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(16) Организира здравно-просветната и здравно-възпитателната работа с персонала, 

родителите и самите деца, като използва подходящи средства. 

(17) Контролира помощник-възпитателите при спазването на заповедите и 

графиците на директора за хигиенизирането в ДГ. 

(18) Консултира помощник-възпитателите, готвачите и перачката за видовете 

изисквана дезинфекция и работата с дезинфекционни средства 

Чл. 9. Касиер – домакин. 

(1) Извършва всички касови операции по приходи и разходи. 
(2) Получава и съхранява паричните средства. 
(3) Изготвя удостоверение Образец №30 за прослужено време на работниците и 

служителите и извършва справка във връзка с начисленията и удръжките на 

трудовото възнаграждение. 

(4) Води инвентарната книга за наличните, постъпващите и изписаните основни 

средства. 

(5) Събира таксите от родителите и нанася в таксовата книга. 

(6) Съдейства на директора за организиране и контролиране на помощния персонал. 

(7) Изготвя справки за заплати съвместно с директора. 

(8) Контролира книгата за заповедите за храна. 

(9)  Изготвя плановете за снабдяване, организира ремонтите на основните средства 

и поддържането на имуществото. 

(10) Получава нафта с огняря и следи за нейното разходване. 

(11) Получава, съхранява и изписва хранителните продукти. 

(12) Описва подробно всички получени продукти в чек лист . 

(13) Следи сертификата на получените хранителни продукти. 

(14) Издава складови разписки за полученото имущество и материали. 

(15) Изготвя требвателни листове за изразходваните продукти по одобрено меню. 

(16) Изготвя месечните отчети. 

(17) Подготвя писма-покана за доброволно плащане до родителите, неплатили такса 

до 10 число от месеца. 

(18) Извършва инструктажите на персонала - първоначален и периодичен. 

(19) Работи на осем часово работно време: от 07.00 ч. до 16.00ч./ в това число 

почивка от от 30мин./ 

Чл.10.Счетоводител:. 

Контролира и отговаря за финансово – счетоводната дейност на ДГ”Мир“. 

 

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на 
длъжността: 

 
(1) Съхранява счетоводните документи в МО по детските заведения. 

(2) Проверява и подписва първичните счетоводни документи, платежни нареждания и 

касови ордери. 

(3) Проверява и подписва УП, справки и счетоводни документи. 

(4) Осчетоводява счетоводни документи за получени субсидии, извършени разходи и 

начисления. 

(5) Проверява верността на начислените и внесени такси, следи за навременното им 

събиране и внасяне в ТСУ. 

(6) Обработва счетоводните документи с ППП за ФСД и СМЦ. 

(7) Изготвя месечни заплати и отчети за тях отчети по параграфи. 

(8) Подава справки и искания за заплати. 
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(9) Анализира оборотите на счетоводните и материални сметки по партиди и детски 

заведения. 

(10) Води дневник на разходите по натурални показатели за всяка детска градина. 

(11) Води дневник па движението по сметка „Задължения към други кредитори” по 
доставчици и по детски градини. 

(12) Извършва инвентаризации на ДМА. 

(13) Извършва инвентаризации на складовете за храни и амбалаж. 

(14) Изготвя справки за неразплатени разходи на всяка детска градина. 
(15) Изготвя справки за приходите и разходите на детските градини за всички 

контролиращи органи. 
(16) Изготвя синтетични и аналитични оборотни ведомости за ФСД и СМЦ по складове. 

 

Чл. 11. Помощник-възпитатели: 

(1) Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и 

възпитание на децата; съвместно с учителя отговаря за здравето на децата. 

(2) Извършва редовно и качествено почистване на занималните, спалните, 

коридорите и фоайетата в ДГ “Мир“-с. Айдемир, сервизните помещения на 

етажа, определените дворни места. 

(3) Спазват графика за работа в детската градина изработен от директора и 

медицинската сестра.Правят ежедневна дезинфекция , изтупват дюшеците. 

(4) Съхраняват и отчитат зачисленото им имущество: инвентар на групата и 

приборите и посудата за хранене в офисите. 

(5) Сервират и отсервират храната на децата, измиват и стерилизират приборите 

след хранене, като се сервира за всяко ядене отделна посуда, салфетки, 

включително за вторите и третите групи вилици, лъжици и ножчета в 

подготвителната група /ако са осигурени/; привеждат в ред занималнята и след 

замърсяване я измиват. 

(6) Активно помагат на учителката при организацията на педагогическия процес с 

децата. Съдейства за изграждане на здравно-хигиенни, културни, трудови 

умения и навици, сън, игри, занимания, разходки и развлечения. 

(7) Разговарят с децата спокойно на български език, учат ги да си помагат и 

уважават възрастните.Участват в обличането и събличане на децата. Обуване и 

закопчаване на връхните дрехи при излизане на разходка и при игра на двора. 

(8) Заместват колежка по време на отпуск и изпълняват задължения, свързани с 
обслужване на група в рамките на работното си време. 

(9) Помагат при провеждане на тържества и спазват стриктно работното си време. 

 

Чл. 13. Готвач. 

(1) Осигурява рационалното хранене на децата, като спазва медицинските 

изисквания за технологията на приготвената храна. 

(2) Получава от касиер-домакина и дежурната учителка необходимите продукти за 

следващия ден, посочени в требвателния лист и ги съхранява според изискванията; 

отговаря за пълното им оползотворяване при приготвянето на храната по съответната 

рецепта. 

(3) Приготвя храната навреме и правилно я разпределя по групи. 

(4) При необходимост помага в групите. 

(5) Изпълнява нарежданията на директора. 
(6) Описва в чек лист извършената дезинфекция, необходима за лична хигиена и 

хранителни продукти и посуда . 
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(7) Ежедневно изхвърля хранителните отпадъци. 

(8) Отделя хранителни проби и ги съхранява по изискванията на РЗИ. 

 
Работно време – 8 часа: от 06.00ч. до 14.30 ч /включително 30- минутна почивка, която 
се осигурява за храна/. 

 

Чл. 14. Огняр 

(1) Поддържа работата в парния котел и осигурява необходимата температура във 

всички помещения на детското заведение. 

(2) Поддържа в изправност отоплителната инсталация и се грижи за реда и 

чистотата в котелното отделение. 

(3) При аварии информира касиер-домакина и директора на ДГ. 

 

Чл.12. Перачка 

(1). Отговаря за навременното изпиране на бельото на децата от групите, което 

получава от пом.-възпитателите. 

(2). Грижи се за чистотата в пералните помещения.  

(3). Пере спалното бельо по групи по утвърден график. 

(4). За необходимите й материали дава заявка при касиер-домакина 

(5). При повреди информира касиер-домакина. 

(6). Изкърпва и глади бельото и покривките. 

(7). Замества помощник-възпитател по нареждане на директора. 

(8). Спазва: санитарно-хигиенните изисквания и правилника за вътрешния ред на ДГ 
„Мир“-с. Айдемир, реда и начина на почистване и дезинфекция; начина на употреба на 

препарати и на битова техника; изисквания за здравеопазването на децата. 

Работно време – четири часа 
Първа смяна от 8.00 ч – до 12.00 ч./За това време не се осигурява почивка./ 

Забележка: Във ДГ “Мир“ на ул.“Преслав“№16 изпирането се извършва при същите 

изисквания по определен график от помощник-възпитателите, които са минали през 

инструктаж от касиер-домакина и спазват инструкцията за работното място. 

(9) Поддържат и сигнализират касиер-домакина за повреди в ел. уредите. 

(10) Необходимите материали записва в тетрадката при касиер-домакина 

 

Чл.15 Работник по ремонт и поддръжка 

(1) Извършва хигиенизиране и благоустрояване в двора на детската градина. 
(2) Спазва санитарно-хигиенните изисквания в детската градина. 

(3) Извършва ремонт в сградата и по уредите на двора. 

(4) Чисти двора, полива и коси тревата през летния период. 

(5) Пряко е подчинен на директора 

Работно време - четири часа: от 08.00ч. – 12.00ч. /не се осигурява почивка/ 

 

Чл.16 Родители 

(1) Родителите водят децата си в детската градина сутрин от 07.00 часа и ги 
прибират след 16.00 до 18.30 часа. 

(2) Родителите се запознават на родителски срещи по групи с правилника за 

вътрешния трудов ред и изискванията към тях. 

(3) Родителите се уведомяват, че работното време на детската градина е от 6.30 ч-до 
18.30 ч. От 06.30 ч. до 07.00 ч. и от 18.00 ч. до 18.30 ч. се осигурява дежурен учител в 

двете сгради. 
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(4) Родителите трябва да подават уведомления при отсъствие на детето до 

директора на ДГ. 

(5) Ако родител не се е обадил, че детето ще отсъства, то се води на храна до два 

дни, за което заплаща такса. 

(6) Родителите се информират ежедневно за състоянието на детето си, за изявите им 

в детската градина от учителките и от кътовете за родителите. 

(7) Родителите се уведомяват за програмното съдържание и за степента на 

усвоените знания. 

(8) При желание за приемане на детето в детска градина родителите подават молба- 

декларация, придружена от акта за раждане и основание за заплащане на такса 

/освободено от такса, половин такса и т.н./ 
(9) Родителите заплащат определена такса ДГ и такса храна до 10-то число от 

месеца. 
(10) Родителите се запознават с решение на общински съвет за заплащане на 

местните такси и данъци. 
(11) Родителите присъстват на родителски срещи с открити моменти и тържества в 

ДГ. 
(12) Помагат на учителките в групата за ремонтни дейности в зависимост от 

способностите си. 

(13) Родителите възпитават децата си съвместно с учителите в ДГ. 

(14) При отписване на дете от ДГ, родителите получават служебна бележка за 

отписване на детето си лично от директора на ДГ. 

(15) Родителите от ПГ групи се уведомяват за задължителното посещение на децата 

им в ДГ една година преди постъпването им в първи клас. 

(16) Родителите се уведомяват, че не посетилите един учебен срок ДГ деца, не 

получават удостоверение за завършили ПГ група. 

(17) Родителите, които преместват децата си от ПГ в друго детско заведение, трябва 

да получат удостоверение за преместване на детето от директора на ДГ. 

(18) Родителите могат да посещават ситуации в детската градина по тяхно желание. 
(19) Родителите могат да придружават децата по време на разходки, екскурзии и 

мероприятия извън детската градина. 

(20) Родителите могат да почерпят децата в ДГ по специални случаи със сладки, 

торта, бонбони, като задължително представят сертификата на продуктите, касова 

бележка и се запазят проби в хладилник за изисквания период от 24 часа. 

(21) Родителите се уведомяват, че задължително по веднъж в месеца децата участват 

в развлечения, като то може да бъде осигурено от куклен театър-Силистра или от друг 

град. 

(22) Родителите са уведомени и подават молба-декларация за присъствие на децата 

им по време на ваканциите. Децата от подготвителните групи /5-6год./ заплащат пълна 

такса за времето на посещение в ДГ през ваканциите. 

(23) Родителите уведомяват учителите за отсъствието на децата си. При боледуване 

представят медицинска бележка от личния лекар, а за отсъствия по семейни причини 

попълват и представят уведомление от родител по образец. 

 

ІІІ. МАТЕРИАЛНИ И МОРАЛНИ СТИМУЛИ и НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА 

ДИСЦИПЛИНА И МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ. 

 

Чл.17. Ръководството на ДГ “Мир“-с. Айдемир стимулира учителките и помощния 
персонал съгласно КТ. 
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Чл.18. За нарушения на трудовата дисциплина виновните се наказват по реда на раздел 

ІІІ,чл.187 и 188 от КТ и по настоящия правилник. 

Чл.19. За нарушения на трудовата дисциплина в ДГ се считат: 

(1) Закъснения за работа или преждевременно напускане на работното място, 

неявяване на работа или неуплътняване на работното време. 

(2) Неспазване графика за дежурство и неизпълнение на задълженията по време на 

него. 

(3) Отсъствие от педагогически съвет без основателна причина. 

(4) Неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. 

(5) Неизпълнение на законните нареждания на работодателя. 
(6) Злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на детската градина, както и 

разпространяване на поверителни за него сведения. 

(7) Увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, 

енергия и др. средства. 

Чл.20. При констатиране на нарушения на Правилника за вътрешния трудов ред в ДГ 

“Мир“, учителят или помощния персонал дава писмени обяснения на директора в 
двудневен срок, като според тежестта на нарушенията се налагат наказания. 

Чл.21. При определяне наказанието се взема предвид тежестта на извършеното 

нарушение, както и мнението на провинилия се учител или служител. 

Чл.22. Дисциплинарното наказание се налага в писмена форма, като директора посочва 

мотивите за това, а наказанието се разписва от наказания. 

Чл. 23. Според случая наказанието може да се съобщи пред виновното лице или пред 

педагогическия екип или пред целия колектив. 

Чл.24. Наложеното дисциплинарно наказание може да бъде обжалвано, съгласно 

разпоредбите на КТ. 

 

ІV. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ. 

 

Чл.25. ДГ “Мир“ с. Айдемир работи всеки ден без събота и неделя от 6.00 до 19.00 

часа, както следва: 

(1) Детски учителки І-ва смяна 07.00ч. – 13.30ч. 

ІІ-ра смяна   12.00ч. – 18.30ч. 

Дежурен учител: от 06.30 часа до 07.00 часа 

от:18.00 часа до 18.30 часа 

(2) Медицинска сестра в ДГ “Мир“ 7.30. ч. – 15.30ч. 

(3) Помощник-възпитатели: І-ва смяна 06.00ч. – 14.30 /в това число 30 мин. почивка 
за обяд. 

ІІ-ра смяна   10.30ч. – 19.00ч. /30 мин. почивка за обяд/ 

(4) Готвач 06.00ч. – 14.30ч. /30 мин. почивка за обяд/ 

(5) Огняр 06.00ч. – 14.30ч. /зимен период-дежурство/ 

(6) Касиер – домакин 07.00ч. – 15.30ч. /30 мин. почивка за обяд/ 

(7). Счетоводител 08.00ч. -17.00ч./ 1час почивка на обяд/ 

 В ДГ“Мир“ с.Айдемир – смените са ежедневни 

Чл.23. Регламентирани почивки 

(1) Учители: 
I-ва смяна от 11.00 ч. – 11.30 ч. 

II-ра смяна от 14.00 ч. – 14.30 ч. 

(2) Помощник-възпитатели: 

mailto:odz_aidemir@abv.bg
http://www.dgmir-aydemir.com/


ДЕТСКА ГРАДИНА “МИР” - С. АЙДЕМИР, ОБЩ . СИЛИСТРА 
 

 
 

Ул.”Сокол” №10, тел: 086 75 20 79, odz_aidemir@abv.bg , www.dgmir-aydemir.com 
 

Почивката е обедна и се осигурява за храна 

(3) Касиер – домакин 12.00ч. – 12.30ч. 
(4) Готвач 12.00ч. – 12.30ч. 

(5) Огняр 11.00ч. – 11.30ч. 

(6) Счетоводител 12.00ч. -13.00ч. 

 

Забележка: за времето, в което учителките ползват почивка, в съотвентата група 

дежурни остават помощник-възпитателите. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.24. Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред на ДГ“Мир“ с.Айдемир се 

издава на основание КТ, ЗПУО, КТД. 

Чл.25. Правилникът за вътрешния трудов ред може да се допълва или усъвършенства с 

Решение на Общото събрание, с оглед постигане на максимална ефективност във 

образователно-възпитателния процес. 
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