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ПРАВИЛНИК 

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД  

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

Раздел 1: Общи положения  

Чл. 1. Правилникът за вътрешния трудов ред е вътрешен трудов стандарт, който конк-

ретизира правата и задълженията на страните (работодателя и преподавателите, служителите 

и работниците) по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в Университет 

по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).  

Чл. 2. Организацията на трудовия процес се основава на принципите за:  

▪ законност, ред, лоялност и йерархична подчиненост;  
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▪ спазване на трудовата и финансова дисциплина;  

▪ осигуряване на условия за изпълнение на трудовите задължения и повишаване 

квалификацията на работещите, съобразена с потребностите на УАСГ;  

▪ социален диалог.  

Чл. 3. Правилникът за вътрешния трудов ред е съобразен с Кодекса на труда и норма-

тивните актове по неговото прилагане.  

Чл. 4. Разпоредбите на Правилника са задължителни за изпълнение както от работе-

щите в УАСГ, така и от работодателя. Непознаването на Правилника за вътрешния трудов ред 

не оправдава неговото нарушаване.  

Раздел 2: Основни права и задължения на работодателя  

Чл. 5. Да възлага на преподавателите, служителите и работниците работа съобразно 

сключения трудов договор, длъжностната характеристика, квалификация и възможности.  

Чл. 6. Да изисква от персонала своевременно, качествено, ефективно и добросъвестно 

изпълнение на трудовите задължения.  

Чл. 7. Да контролира изпълнението на трудовите задължения и спазването на трудо-

вата дисциплина от преподавателите, служителите и работниците.  

Чл. 8. Да начислява трудовите възнаграждения на персонала, да ги изплаща редовно и 

да издава при поискване извлечения от ведомостите за изплатени трудови възнаграждения.  

Чл. 9. Да налага дисциплинарни наказания при нарушаване на трудовата дисциплина.  

Чл. 10. Да търси имуществена отговорност при виновно увреждане на имуществото и 

нанесени материални щети.  

Чл. 11. Да пристъпва към промяна на мястото, характера и условията на работата в пред-

видените от закона и трудовия договор случаи.  

Чл. 12. Да води преговори и подписва Колективен трудов договор (КТД) със синдикал-

ните организации на територията на УАСГ.  

Чл. 13. Да осигури работно място на всеки работещ с оглед на заеманата длъжност и 

съответната длъжностна характеристика, като при необходимост дава съответни указания за 

начина на реализиране на трудовите задължения.  

Чл. 14. Да осигурява необходимите материално-технически условия за изпълнение на 

възложената работа.  

Чл. 15. Да осигурява и поддържа здравословни и безопасни условия на труд.  

Чл. 16. Да създава условия за спазване на работното време и почивките и за използва-

нето на отпуските.  

Чл. 17. Да предоставя информация за осигурявани обучения, свързани с поддържане и 

повишаване на професионалната квалификация на работещите в съответствие с характера на 

изпълняваната работа.  

Чл. 18. Да полага грижи за подобряване на социално-битовите условия на преподавате-

лите, служителите и работниците.  

Чл. 19. Да представя необходимата писмена информация при изменение на трудовото 

правоотношение, най-късно до влизането в сила на съответното изменение.  
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Чл. 20. Да осигурява персонала за всички задължителни осигурителни рискове (общо 

заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова зло-

полука и професионална болест и безработица) съгласно действащото законодателство.  

Чл. 21. Да запознава преподавателите, служителите и работниците с техните трудови 

права и задължения, с правилата за вътрешния трудов ред, с вътрешните правила за работна 

заплата и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.  

Чл. 22. Да уважава достойнството на всеки работещ по време на изпълнението на рабо-

тата по трудовото правоотношение.  

Чл. 23. Да взема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните 

заболявания.  

Раздел 3: Основни права и задължения на преподавателите, служите-

лите и работниците  

Чл. 24. Да получат при сключване на трудовия договор срещу подпис длъжностна ха-

рактеристика с описание на преките си основни и други задължения, функционални и йерар-

хични взаимовръзки. В случай на промяна на същата по повод на изпълняваната длъжност или 

при изменение на нормативните документи, са длъжни да получат актуализирания ѝ вариант.   

Чл. 25. Да получават трудово възнаграждение съобразно действащия КТД и вътрешните 

правила за работна заплата.  

Чл. 26. Да имат определено работно време, почивки и отпуски съобразно законите, ко-

лективния трудов договор и индивидуалния трудов договор.  

Чл. 27. Да работят в здравословна и безопасна среда, а при обективна невъзможност за 

отстраняване на някои вредни фактори да получават съответни защитни средства и работно 

облекло.  

Чл. 28. Да участват в организирани от работодателя форми на обучение за поддържане 

и повишаване на професионалната си квалификация и подобряване на професионалните си 

умения в съответствие с характера на изпълняваната работа.  

Чл. 29. Да бъдат задължително здравно и социално осигурявани по ред установен в Ко-

декса за социално осигуряване и други нормативни актове.  

Чл. 30. Да изпълняват точно, качествено и добросъвестно работата си, законните разпо-

реждания на преките ръководители и всички други задължения, произтичащи от трудовия до-

говор и длъжностната характеристика и да не пречат на другите работещи да изпълняват тру-

довите си задължения.  

Чл. 31. Да ползват социалните и културно-битовите придобивки и фондове на УАСГ.  

Чл. 32. Да получават своевременно информация за дейността на УАСГ, резултатите от 

труда и очакваните изменения на трудовите условия.  

Чл. 33. Да получат от работодателя в 14-дневен срок от писменото поискване справед-

лива и обективна характеристика за професионалните и личностни качества или препоръка за 

кандидатстване на друга работа.  

Чл. 34. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват трудовите 

си задължения.  

Чл. 35. Да спазват точно работното време и установения режим на труд и почивки.  
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Чл. 36. Да извършват действия извън предоставените им задължения, в случаите когато 

са им възложени от работодателя по установения ред.  

Чл. 37. Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, както и да 

известяват незабавно за констатирани от тях нарушения на тези правила.  

Чл. 38. Да не причиняват вреди при и по повод изпълнението на трудовите си задълже-

ния.  

Чл. 39. Да поддържат ред и чистота на работното си място и общите за ползване места 

в УАСГ.  

Чл. 40. Да пазят доброто име на УАСГ и да бъдат лоялни към работодателя, като не 

злоупотребяват с неговото доверие и не разпространяват поверителна информация в сродни 

висши училища.  

Раздел 4: Възникване, изменение и прекратяване на трудовото право-

отношение.  

Чл. 41. Основание за възникване на трудово правоотношение е сключеният в писмена 

форма трудов договор между преподавател/служител/работник и работодателя.  

Чл. 42. Трудовите договори с преподаватели, служители и работници се сключват:  

с преподавателите – съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на Закона 

за развитието на академичния състав в Република България и Кодекса на труда. Длъжностите 

на нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност за неспециа-

листи по езиково обучение и спорт, са преподавател и старши преподавател. Преподавателят 

се назначава на срочен трудов договор за срок от четири години, през който период подлежи 

на атестация. След изтичане на срока от четири години, при положителна атестация и предло-

жение на структурното звено лицето се назначава на длъжност старши преподавател и безсро-

чен трудов договор, в противен случай договорът се прекратява.  

със служителите и работниците – съгласно изискванията Кодекса на труда и отправено 

писмено заявление до работодателя. Сключват се трудови договори със срок на изпитване, за 

да се провери възможността на лицето да изпълнява поставените задачи.  

Чл. 43. (1) Документите, необходими при сключване на трудов договор са: 

▪ документ за самоличност, който се ползва за справка и се връща на лицето; 

▪ автобиография, съдържаща данни за образователната и трудова биография; 

▪ документ за завършено образование, придобита квалификация или  

▪ правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват 

за длъжността или работата;  

▪ трудова книжка (когато лицето постъпва за първи път на работа, трудовата 

книжка се издава от УАСГ; 

▪ документ за проведен медицински преглед  

▪ свидетелство за съдимост (когато е необходимо удостоверяване на съдебно ми-

нало).  

▪ за преподавателския състав: документите изисквани за заемане на съответната 

академична длъжност съгласно правилниците на УАСГ.  

  При необходимост, по разпореждане на работодателя или с оглед задълже-

нията, познанията и квалификацията за конкретното работно място, за което се кандидатства, 
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могат да се изискват и други документи, свързани с работата или длъжността за която се кан-

дидатства.  

Чл. 44. При встъпване в длъжност на всяко лице се предоставя екземпляр от трудовия 

договор и от уведомлението за регистрацията му в Национална агенция за приходите.  

Чл. 45. Съдържанието на трудовото правоотношение може да се изменя само с писмено 

съгласие между страните за определено или неопределено време, изразено в допълнително 

споразумение, неразделна част от сключения трудов договор.  

Чл. 46. Прекратяването на трудовото правоотношение се извършва на основанията и по 

реда, начина и процедурите, определени в:  

▪ Закона за висшето образование и/или Кодекса на труда – за преподавателите;  

▪ Кодекса на труда - за служителите и работниците.  

Раздел 5: Работно време, почивки и отпуски  

Чл. 47.  (1) Работната седмица е петдневна, с нормална продължителност на седмичното 

работното време – 40 часа.  

  Страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законо-

установеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължи-

телността и разпределението на работното време.  

Чл. 48. Режимът на работа в УАСГ е едносменен. По изключение за портиери се допуска 

двусменен режим на работа.  

Чл. 49. (1) Работното време за преподаватели и служители е от 830 ч. до 1700 ч. с обедна 

почивка от 1230 ч. до 1300 ч.  

  За чистачки работното време е от 600 ч. до 1430 ч. и обедната почивка – от 1130 

ч. до 1200 ч. 

  За работещите по график портиери работното време е от 800 ч. до 2000 ч. за 

първа смяна и от 2000 ч. до 800 ч. за втора смяна. Работното време е сумирано и се отчита с 

месечни графици, съгласно заповед на работодателя.  

Чл. 50. При възникнала необходимост, работещите могат да полагат извънреден труд, 

при спазване разпоредбите на Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и 

отпуските.  

Чл. 51. Ръководителите на катедри, центрове, отдели и звена отговарят за спазване на 

работното време и използването му за изпълнение на служебни задачи.   

Чл. 52. В зависимост от вида на работата, тежестта и напрежението на труда, промените 

в работоспособността на работещите, състоянието на факторите на работната среда и резулта-

тите от оценката на риска за здравето на работещите е въведен физиологичен режим на труд 

и почивка, описан в Приложение № 1.  

Чл. 53. Работещите ползват отпуски по видове, размери и ред, определени в Кодекса на 

труда, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Колективния трудов договор и 

други нормативни документи. Отпускът се разрешава със заповед на ректора или помощник- 

ректора (за отделите и звената на негово подчинение) въз основа  надлежно попълнено заяв-

ление от лицето, в което се посочва и длъжностното лице което ще го замества (ако това се 

налага) през времето на отпуск. Задължителен атрибут на молбата за отпуск е писменото раз-

решение на прекия ръководител.    
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Чл. 54. Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части.  Ползването на 

платения годишен отпуск може да бъде отложено за следващата календарна година при усло-

вия и ред на Кодекса на труда.    

Чл. 55. При необходимост ползването на платения годишен отпуск може да бъде пре-

късвано по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.  

Чл. 56. При отсъствие поради временна неработоспособност лицето е длъжно лично или 

чрез негов близък да уведоми прекия си ръководител до края на работния ден с оглед преценка 

на необходимостта от заместване. До два работни дни от издаването на болничния лист, ли-

цето е длъжно да го представи или уведоми служителите от отдел „Човешки ресурси”.  

Чл. 57. Ректорът, зам.-ректорите, пом.-ректорът, деканите и зам.-деканите приемат вън-

шни лица в ден и час, посочен на указателни табели пред кабинетите им.  

Раздел 6: Дисциплинарни наказания, имуществена отговорност  поощ-

рения  

Чл. 58. При виновно неизпълнение на трудовите задължения от страна на преподавате-

лите, служителите и работниците се налагат предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни 

наказания. Наказанията се налагат от ректора при спазване на изискванията на разпоредбите 

на глава ІХ от Кодекса на труда.  

Чл. 59. Дисциплинарни наказания са:  

▪ забележка;  

▪ предупреждение за уволнение;  

▪ уволнение.  

Чл. 60. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на 

нарушението, обстоятелствата при които е извършено и поведението на виновното лице.  

Чл. 61. За вреди, причинени на УАСГ по небрежност при или по повод на изпълнение 

на трудовите задължения, работещите носят имуществена отговорност, независимо от дисцип-

линарната отговорност, съгласно глава Х от Кодекса на труда.  

Чл. 62. При изпълнение на допълнително възложени задачи, служителите и работни-

ците получават допълнително възнаграждение по ред, установен в Колективния трудов дого-

вор и вътрешните правила за работната заплата.  

Раздел 7: Ред на територията на УАСГ  

Чл. 63. Престоят на преподаватели, служители и работници в сградите на УАСГ е раз-

решен от 600 ч. до 2200 ч. Влизането в почивни дни се извършва по изключение с разрешение 

на ректора и след вписване в дневниците при отворените портиерни на имената и началния и 

крайния час на пребиваване в съответната сграда.   

Чл. 64. Всяка вечер след 2130 ч. дежурните портиери извършват обход на зали, лабора-

тории, помещения, коридори и приканват намиращите се в тях лица да ги напуснат.  

Чл. 65. Паркиране на моторни превозни средства на паркингите на УАСГ се извършва 

само срещу представяне на пропуск, издаден по надлежния ред.  

Чл. 66. В сградите на УАСГ е забранено:  

а) тютюнопушенето (освен на определени за целта извън сградите места);  

б) хвърляне на отпадъци извън определените за целта съдове за смет;  
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в) пренасяне на инвентар без знанието на домакина на сградата;  

г) поставяне на обяви, афиши и реклами освен на определените за това табла.  

Заключителни разпоредби:  

Чл. 67. Основание за издаване на Правилника за вътрешния трудов ред  е чл. 181 от Ко-

декса на труда.  

Чл. 68. Правилникът за вътрешния трудов ред се приема от Академичния съвет, утвър-

ждава се от работодателя (ректора) и влиза в сила от датата на публикуването му на страницата 

на УАСГ.  

Чл. 69. Настоящият правилник е разработен в съответствие с чл. 37 от Кодекса на труда 

и актуализиран в съответствие с промени в нормативната уредба.  

Чл. 70. Изменения и допълнения на Правилника се извършват по реда на утвърждава-

нето му.  

Чл. 71. Копие от Правилника се предоставя на деканите, ръководителите на отдели и 

обслужващи звена за запознаване на работещите в съответните структури със съдържанието 

му.  

 

Вносител:  

/проф. д-р инж. Иван Марков, 

Ректор на УАСГ/ 
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Приложение № 1 

към чл. 52 

ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА 

І. Персонал, зает с преподавателска дейност  

Характеристика на труда:  

▪ Трудът е преди всичко умствен, аналитичноприложен с елементи на нервносен-

зорно натоварване, свързан с емоционално напрежение и с информационно нато-

варване.  

▪ Работа, изискваща напрежение на вниманието и паметта;  

▪ Значително натоварване на психосензорната сфера;  

▪ Нервно-емоционално напрежение – вследствие отговорността на работата, про-

порционално на важността на обработваната информация;  

▪  Нервно-психично и интелектуално натоварване – изисква се напрежение на вни-

манието и паметта.  

Регламентирани почивки за работния ден: на всеки учебен час по 15 минути по-

чивка (поради различие в учебните програми общ график на почивките не може да бъде нап-

равен).  

ІІ. Администрация и непреподавателски персонал   

Характеристика на труда: умствен, аналитично-приложен, високо нервнопсихично 

напрежение, зрително натоварване при работа с видеодисплей, ниско общо физическо нато-

варване, работи се предимно в седнало положение, ограничена двигателна активност.  

Общо време за регламентирани почивки: 5 – 6% от работното време (8 часа) – 25 

минути, което се разпределя в 2 почивки.  

Графикът на разпределение на регламентираните почивки и времето за работа е след-

ният:  

Работа  Почивка  Работа  Почивка  Работа  Почивка  Работа 

120 мин.  10 мин.  110 мин.  30 мин.  120 мин.  15 мин.  105 мин. 

Вид на почивките: полупасивни  

На всеки час активна работа с компютър следва 5 мин. смяна на извършваната дейност 

за отмора на зрителния анализатор и на ръката, работеща с мишката.  

Регламентирани почивки за работния ден:  

Дневна работна смяна   от 10:30 – 10:40 ч. и от 15:00 – 15:15 ч.  

Почивка за хранене    от 12:30 – 13:00 ч.  

ІІІ. Спомагателен персонал  

Характеристика на труда: Трудът е с до умерено физическо натоварване, извършва 

се предимно в стояща работна поза с принудителни елементи при някои операции (наведен, 

приведен, клекнал, с ръце над раменете), с елементи на нервно-сензорно и нервно-психическо 

натоварване.  

Общо време за регламентирани почивки: 6 – 7% от работното време (8 часа) – 30 

минути, което се разпределя в 2 почивки.  

Графикът на разпределение на регламентираните почивки и времето за работа е след-

ният:  
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Работа  Почивка  Работа  Почивка  Работа  Почивка  Работа 

120 мин.  10 мин.  110 мин.  30 мин.  120 мин.  15 мин.  105 мин. 

Вид на почивките: пасивни  

Регламентирани почивки за работния ден:  

Дневна работна смяна    от 10:30 – 10:40 ч., от 15:00 – 15:15 ч.  

Почивка за хранене  от 12:30 – 13:00 ч.  

ІV. Работещи на 12-часови смени – портиери  

Характеристика на труда: Трудът е с леко физическо натоварване, извършва се в 

стояща и седяща работна поза с възможност за промяна. Необходимост от разпределение на 

вниманието, елементи на нервнопсихическо натоварване.  

Общо време за регламентирани почивки: 8 – 9% от работното време (12 часа) – 60 

минути, което се разпределя в 2 почивки.  

І-ва почивка    – 50% от общото време за почивки – 30 мин.  

ІІ-ра почивка   – 50% от общото време за почивки – 30 мин.  

Графикът на разпределение на регламентираните почивки и времето за работа е след-

ният:  

първата – 4 часа след започване на работата;  

втората – 4 часа преди края на работния ден.   

Вид на почивките: пасивни   

 Поради естеството на работата, по време на почивките  работното място не се на-

пуска.  

 


