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научно-приложен резултат чрез затвърждаване на връзките с браншовите отрасли на иконо-

миката за изследвания с потенциална полза за индустрията и привличане на допълнителни, 

включително и на частни, инвестиции в науката.  

Чл. 3. В зависимост от предмета на дейност лабораториите могат да бъдат:   

 Научно изследователска лаборатория (НИЛ) – обслужващо звено с основен 

предмет на дейност научни изследвания, иновации и разработки, свързани с научните направ-

ления на УАСГ. 

 Изпитвателна лаборатория (ИЛ) – специализирана лаборатория за изпитва-

ния и оценяване на изделия и материали. Изпитвателните лаборатории могат да бъдат акреди-

тирани по съответния ред за оценяване на изделия и дейности и за изпълнение на определен 

обхват от лабораторни и/или полеви изпитвания.  

 Учебна лаборатория (УЛ) – обслужващо звено с основен предмет на дейност 

подпомагане и реализиране на учебния процес и практическо обучение на студентите в УАСГ.  

Чл. 4. Основните дейности, извършвани в лабораториите на УАСГ са следните: учебна 

дейност в пряка връзка с учебните планове за студенти и индивидуалните учебни планове за 

докторанти; вземане на проби от и за изпитвани модели; изпитване на продукти и/или конст-

рукции; калибриране на средства за измерване и изпитване; обработка на резултати от вземане 

на проби и/или изпитване и/или калибриране. Всяка от лабораториите може да извършва по-

вече от една от горепосочените дейности.  

Чл. 5. В учебните лаборатории дейностите се регламентират от учебния план на съот-

ветната дисциплина и/или индивидуалния учебен план на докторантите от УАСГ. В научно-

изследователските и изпитвателни лаборатории възлагането на дейности, които са част от ра-

ботния обхват на лабораториите съгласно чл. 4, се извършва чрез заявки за изпитване или до-

говори.  

Чл. 6. В научно изследователските, изпитвателни и учебни лаборатории участва акаде-

мичен и административен персонал на УАСГ, както и назначен персонал по щата на ЦНИП за 

реализирането на договори по научноизследователски теми и договори с външни възложи-

тели. При изпълнение на договори със специфични изисквания  е възможно да се привличат 

специалисти и експерти, които не са служители на УАСГ.  

Чл. 7. Всички договори с външни възложители както и договори по научноизследова-

телски теми, изпълнявани в лабораториите, се обслужват административно от Център за на-

учни изследвания и проектиране (ЦНИП) при УАСГ или „УАСГ – ЦНИП“ ЕООД. Трудово 

правните отношения с персонала от щата на ЦНИП се обслужват административно и се уреж-

дат в Правилник за устройство и дейност на ЦНИП при УАСГ.   

Чл. 8. При създаване на лаборатория Академичният съвет утвърждава нейния статут:  

 Катедрен статут – когато основният ѝ състав е формиран от академичен и 

административен персонал от една катедра. Лабораторията има обособена материална база в 

рамките на катедрата. Ръководителят на лабораторията и персоналът ѝ са пряко подчинени на 

ръководителя на катедрата. Ръководителят на лаборатория с катедрен статут се избира с обик-

новено мнозинство от катедрения съвет на съответната катедра. Ръководителят на лаборато-

рията определя договорната, кадровата и административната дейност на лабораторията.  

 Факултетен статут – когато основният ѝ състав е формиран от академичен и 

административен персонал от повече от една катедри в рамките на факултета. Лабораторията 

има обособена материална база в рамките на факултета. Ръководителят и персоналът ѝ са 

пряко подчинени на декана на факултета. Ръководителят на лабораторията се избира на Фа-

култетен съвет от академичния състав на съответния факултет и определя договорната, кадро-

вата и административната дейност на лабораторията.   
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 Университетски статут - когато основният ѝ състав е формиран от академи-

чен и административен персонал от повече от един факултет. Лабораторията има обособена 

материална база и е на пряко подчинение на зам.-ректора по научна и приложна дейност. Ръ-

ководителят на университетска лаборатория се избира от АС и се назначава от ректора на 

УАСГ по предложение на звената (катедрите), които участват в структурата на лабораторията. 

Ръководителят на лабораторията определя договорната, кадровата и административната дей-

ност на лабораторията.  

Чл. 9. (1) Ръководителят на лабораторията се назначава със заповед на Ректора на УАСГ. 

  Ръководителят на лабораторията отговаря непосредствено за организацията на 

работата и резултатите от нея, съблюдаване на актуалните нормативни документи и стандарти 

и е пряк ръководител на персонала на лабораторията. Той координира тематиката, договорната 

и съпътстващите я дейности, организира съвместната работа с академичното звено. 

  Ръководителят на лабораторията може да делегира част от своите права и за-

дължения на друг член от персонала на лабораторията.  

Чл. 10. Предложение за създаване на лаборатория се прави по следния ред:  

 При катедрен статут – от ръководителя на катедрата, членове на катедрата 

и/или хабилитирано лице със съответна на предмета на лабораторията дългогодишна дейност 

(над 5 години). Предложението се обсъжда от катедрен съвет и при положително становище 

се внася във факултетния съвет за решение. Решението на факултетния съвет се представя на 

зам.-ректора по научна и приложна дейност (НПД) от декана на факултета.   

 При факултетен статут – от декана на факултета или академичния персонал 

на факултета. Предложението се обсъжда от факултетния съвет и при положително становище 

се представя на зам.-ректора по НПД от декана на факултета.  

 При университетски статут – предложението на членове от академичния 

състав за сформиране на университетска лаборатория се депозира в Академичен съвет чрез 

зам.-ректора по НПД. Лабораторията с университетски статут има обособена материална база 

и е на пряко подчинение на зам.-ректора по НПД. 

Чл. 11. Предложението по чл. 10 се изготвя писмено при наличие на следните условия:   

 Група от членове на академичното звено с научна и професионална квалифи-

кация, с установена дейност в дадено научно или учебно направление.   

 Възможност за обособяване на материална база в рамките на звеното – лабо-

раторни помещения, машини и апарати, обзавеждане.   

 Описание на осъществяваната учебна и/или научно-изследователска и/или из-

питвателна работа в лабораторията.   

Чл. 12. Зам.-ректорът по НПД внася съответното предложение за обсъждане в Академи-

чен съвет. Предложението трябва да съдържа наименование, научно направление и предмет 

на дейност на лабораторията; изискваните условия по чл. 8, списък на членовете и предложе-

ние за ръководител.   

Чл. 13. (1) Ръководител на лаборатория с факултетен и университетски статут е необхо-

димо да е специалист с доказана компетентност в област/области, свързани с дейностите от 

обхвата на лабораторията, като същият да бъде хабилитирано лице или лице с научна степен 

на основен трудов договор в УАСГ. На основание на приетото решение на Академичния съвет 

ректорът на УАСГ издава заповед за разкриване на лабораторията и назначаване на ръководи-

тел.  

  Предложения до ректора за освобождаване и назначаване на ръководител на 

лаборатория се правят: от катедрения съвет - за лаборатории с катедрен статут, от факултетния 



Правилник за работата на лабораториите в УАСГ  v 1.1                  стр. 4 от 12 

съвет – за лабораториите с факултетен статут и от зам.-ректора по НПД – за лабораториите с 

университетски статут.  

Чл. 14. Предложение за размера и за изменението на допълнителното възнаграждение 

се прави от ректора на УАСГ и се включва в КТД. 

Чл. 15. Закриването на лаборатория става по реда на създаването и при отсъствието на 

условията по чл.  8 или при нарушения на действащата нормативна уредба. В решението на 

Академичния съвет и заповедта на ректора за закриване се посочва академично звено – при-

емник, ако има такова на закритата лаборатория.   

Чл. 16. Ръководителят на лабораторията предава на посочен представител на звеното-

приемник основните средства, материали, оборудване, а ако няма такова на зам.- ректора по 

НПД.  

Чл. 17. Действащите договори в момента на закриване на лабораторията преминават 

към звеното-приемник или ЦНИП, като ръководителите и членовете на колективите им про-

дължават да изпълняват поетите задължения до тяхното приключване.   

Чл. 18. УАСГ поддържа на сайта си информация за всяка лаборатория, като ръководи-

телите ѝ са задължени своевременно да предоставят информация относно персонала на лабо-

раторията, възможни видове дейности, реализирани договори в последните три години и др.   

Чл. 19. Всяка лаборатория спазва изисквания за безопасност, свързани с действащата 

нормативна база. 

Чл. 20. Акредитираните лаборатории осъществяват своята дейност в съответствие с 

изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.  

Чл. 21. Разпределението на постъпилите по договори средства се осъществява в съот-

ветствие с Правилника за устройство и дейност на ЦНИП при УАСГ. При изпитвания, възло-

жени от клиент външен за УАСГ за лабораторията се отделят средства в размер на не по-малко 

от 10 процента от стойността на договора или заявката.  

Чл. 22. Лабораториите отчитат ежегодно дейността си в звената, към които се числят. 

Ежегодно ръководителите на лабораториите представят на зам.-ректора по НПД отчет за пред-

ходната календарна година, приет от съвета на съответното звено.  

Раздел 2. Учебни лаборатории  

Чл. 23. В учебните лаборатории се провежда практическо обучение за формиране на 

знания, умения и професионални компетентности на обучаваните (студенти, докторанти и спе-

циализанти) в съответствие с учебния план на съответната специалност и/или индивидуалния 

учебен план на докторантите от УАСГ.  

Чл. 24. Планирането, разположението и оборудването на учебните лаборатории са съ-

образени със спецификата на учебната дейност, с целите и задачите на обучението.  

Чл. 25. В учебните лаборатории се допускат само лица, преминали начален инструктаж 

за безопасна работа с машини и уреди.  

Чл. 26. Учебната лабораторията може да обслужва дейности, свързани с договорите/за-

явките на Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП), без да възпрепятства учеб-

ният процес.  

Чл. 27. Учебната лаборатория може да извършва дейности по обучение на външни за 

УАСГ лица.  
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Чл. 28. Финансирането на учебните лаборатории, свързано с осигуряването на учебния 

процес е за сметка на бюджетите на факултетите на УАСГ. 

Раздел 3. Научноизследователски лаборатории  

Чл. 29. В научноизследователските лаборатории се провеждат изследвания с фундамен-

тално и/или приложно значение в научните направления на УАСГ. 

Чл. 30. В научноизследователските лаборатории се допускат свободно само лица, пре-

минали начален инструктаж за безопасна работа с апаратура, машини, уреди и методи, както 

и подписана декларация за поемане на отговорност за своите действия.  

Чл. 31. Съставът на научноизследователските лаборатории може да бъде от заети на 

трудов договор с УАСГ лица, както и външни за УАСГ лица, наети по чл.  6.  

Чл. 32. Планирането, закупуването и използването на оборудването на научноизследо-

вателските лаборатории са съобразени със спецификата на дейността, на научната тематика, с 

целите и задачите на лабораторията.  

Чл. 33. Закупуването на оборудване, в това число реактиви и консумативи се осъщест-

вява по научноизследователски проекти или със собствени средства по други договори. В от-

делни случаи е възможно закупуването да става за сметка на бюджета на УАСГ. 

Раздел 4. Лаборатории за изпитване  

Чл. 34. В лабораториите за изпитване се провеждат пробовземания, изпитвания и/или 

калибриране на апаратура, които имат приложно значение, или са обвързани с поръчка или 

договор с външни за УАСГ възложители. В лабораториите за изпитване се допускат свободно 

само лица,  преминали начален инструктаж за безопасна работа с апаратура, машини, уреди и 

методи.  

Чл. 35. В случай, че лабораторията е акредитирана, лицата по чл. 34 могат да отговарят 

и на допълнителни изисквания съответстващи на стандарта за акредитация.  

Чл. 36. Съставът на лабораториите за изпитване може да бъде от заети на трудов дого-

вор с УАСГ лица, както и външни за УАСГ лица, привлечени по чл. 6.  

Чл. 37. Планирането, закупуването и използването на оборудването на лабораториите 

за изпитване са съобразени със спецификата на дейността на лабораторията.  

Чл. 38. Закупуването на оборудване, в това число реактиви и консумативи се осъщест-

вява със собствени средства. В отделни случаи е възможно закупуването да става за сметка на 

бюджета на УАСГ. 

Раздел 5. Персонал  

Чл. 39. Ръководителят на лаборатория има следните задължения:   

 Организира и провежда цялостната дейност на лабораторията, носи отговор-

ност за целесъобразността и законосъобразността на взетите от него решения, свързани с дей-

ността на лабораторията.  

 Познава и утвърждава документацията, свързана с дейността на лаборатори-

ята, като съдейства за нейната ефективност, ефикасност и усъвършенстване. Утвърждава пред-

ложенията за подобряване на документацията.  
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 Утвърждава записите по качеството, техническите записи, други оперативни 

и системни документи по качеството, съгласно разписаните в документите отговорности и 

права.  

 Носи отговорност и подписва издаваните от лабораторията  протоколи и  кон-

тролира качеството на представяните протоколи.  

 Изготвя анализи, оценки и заключения за договорираните и извършвани дей-

ности по изпитване на продукти, вземане на проби от тях и калибриране на средства за измер-

ване (СИ). Прави предложения относно възникнали проблеми, като съгласува решенията на 

Зам.-ректора по НПД относно тях.  

 Осъществява контакти с клиенти по цялата верига: заявки, оферти, договори, 

преглед на изпълнението на договорите, оформяне на резултатите, представяне на протоко-

лите за вземане на проби/ протоколите от изпитване/, както и за калкулирането на извърше-

ните дейности, съгласно обявения ценоразпис на лабораторията.  

 Окончателно приема извършените по договорите дейности. Разглежда и ре-

шава рекламации на клиенти съвместно с отговорника по качество.  

 Разглежда и решава отклонения, коригиращи и превантивни действия, въз-

никнали или предложени от сътрудници на лабораторията съвместно с отговорника по качес-

твото и ръководителите на сектори (ако има такива).  

 Носи отговорност за цялостното ресурсно осигуряване на извършваните дей-

ности в лабораторията: кадри, технически средства, методи, стандартизационни и нормативни 

документи, необходими условия на безопасна работа и охрана на труда на работните места.  

 Познава действащите стандарти и нормативни документи, отнасящи се до 

дейността на лабораторията. Ползва справочна, нормативна и техническа документация.  

 Познава основните характеристики на изпитваните обекти, съгласно на 

действащите нормативи за технически изисквания и методи за изпитване / пробовземане. 

Прави предложения до зам.-ректора по НПД за усвояване и пускане в действие на нови лабо-

раторни методи, при доказана актуалност и необходимост за внедряване.  

 Съгласува валидираните лабораторни методи за изпитване/пробовземане и 

методики за калибриране, включително съгласува инструкциите за работа с техническото обо-

рудване.  

 Потвърждава правилното използване и поддържане на техническите средс-

тва, включително – еталони (уреди, мерки и др.), средства за измерване, спомагателно оборуд-

ване, консумативи и др.  

 Утвърждава проведени квалификации на сътрудници на лабораторията и 

обучения на новопостъпилите специалисти, работещи на съответните места в Лабораторията.  

 Съдейства на докторанти, провеждащи експериментална дейност, както и 

експерименти към научно- изследователски теми.  

 Информира прекия си ръководител за резултатите от дейността на лабора-

торията, изготвя навреме необходимите отчети и друга изисквана информация. Носи отговор-

ност при неспазване на нормативни документи свързани с лабораторната дейност и разпореж-

дания на ръководството на УАСГ.  

 Носи отговорност за опазване на професионална тайна и друга информация, 

свързана или отнасяща се до дейността на лабораторията, с цел ненанасяне на  морални и ма-

териални щети.  

 Утвърждава своевременно заявките за необходимите еталони (уреди, мерки 

и др.), консумативи, калибрирания на технически средства и други дейности, необходими за 

нормална работа на специалистите в лабораторията.  

 Ръководи контрола върху постъпващите в лабораторията стоки, консума-

тиви, услуги от външни доставчици.  
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 Носи отговорност за неспазване на правилата по безопасност и хигиена на 

труда и противопожарна охрана от работещите. Изисква използване на специално работно об-

лекло, лични предпазни средства и други, осигуряващи безопасността на работещите в съот-

ветното направление.  

 Проверява качеството на извършваните дейности.  

 Наблюдава персонала, извършващ лабораторните дейности и контролира 

спазването на трудовата дисциплина.  

Чл. 40. Отговорникът по качеството (за лаборатории за изпитване) се определя от ръ-

ководителя, при необходимост и има следните задължения:  

 Отговорникът по качеството осигурява въвеждането и прилагането на систе-

мата за управление на лабораторията.  

 Организира и ръководи цялата дейност по разработване, внедряване, актуа-

лизиране и подготовка за одитиране на системата за управление, както и всички поставени от 

ръководителя на лабораторията задачи (при необходимост).  

 Осигурява поддържането, ефективността и ефикасността на системата за уп-

равление в действие, включително и чрез поддържане на директна връзка със зам.- ректора по 

НПД.  

 Проверява функционирането на системата за управление в лабораторията, 

като съдейства за нейната ефективност, ефикасност и усъвършенстване. Разработва, актуали-

зира и внедрява поредните издания и версии на системата.   

 Познава действащите стандарти и нормативни документи, отнасящи се до 

дейността на системата за управление и свързаните с нея дейности за включените в обхвата 

области. Ползва справочна, нормативна и техническа документация.  

 Утвърждава и контролира записите по качество, други оперативни и сис-

темни документи по качеството, съгласно разписаните в документите отговорности и права.  

 Информира прекия си ръководител за резултатите от дейностите по системата 

за управление и съответните дейности, като представя своевременно изискваната от него ин-

формация.  

 Анализира информацията от дейността на лабораторията. Прави предложе-

ния относно проблеми свързани с дейностите на лабораторията, като изпълнява решенията на 

Зам.-ректора по НПД, отнасящи се до тях.  

 Разглежда и решава рекламации на клиенти съвместно с ръководителя на ла-

бораторията.  

 Разглежда и решава възникнали несъответствия, коригиращи и превантивни 

действия, подобрения, които са възникнали или предложени от сътрудници на лабораторията 

съвместно с другите членове от ръководството на лабораторията.  

 Съдейства за ресурсното осигуряване на извършваните дейности в лабора-

торията съгласно обхвата на акредитация: кадри, процедури, стандартизационни/нормативни 

документи и др.  

 Изготвя план и съдейства за провеждане на плановите/извънредни одити и 

прегледите от ръководството в качеството на одитиран (за акредитирани лаборатории).  

 Разработва и представя за утвърждаване от ръководителя на лабораторията 

на “Програма за обучение и квалификация на персонала” в лабораторията. Провежда обучение 

на сътрудниците (включително, новопостъпилите специалисти) за повишаване на квалифика-

цията в областта на системата за управление (за акредитирани лаборатории).  

 Изготвя за ръководителя на лабораторията необходимите отчети и друга 

изисквана информация. Носи отговорност при неспазване на нормативни документи и разпо-

реждания на прекия си ръководител.  
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 Носи отговорност за опазване на фирмена тайна и друга информация, свър-

зана и отнасяща се до дейността на лабораторията, с цел избягване на морални и материални 

щети.  

Чл. 41. Отговорник по метрологично осигуряване (ОМО) (за лабораториите за изпит-

ване) се определя от ръководителя на лабораторията и има следните задължения:  

 Ръководи дейността по метрологично осигуряване на методите и средства за 

измерване.  

 Познава детайлно техническите записи, други оперативни и системни доку-

менти по качеството, съгласно разписаните в документите отговорности и права.  

 Съдейства за цялостното ресурсно осигуряване на извършваните дейности в 

лабораторията съгласно обхвата: технически средства, методи, процедури, стандартизационни 

и нормативни документи, необходими условия на безопасна работа и охрана на труда на ра-

ботните места.  

 Познава действащите стандарти и нормативни документи, отнасящи се до 

техническите изисквания и процедури при изпълнение на лабораторните дейности. Ползва 

справочна, нормативна и техническа  документация.  

 Познава основните характеристики на изпитваните продукти, съгласно изис-

кванията на действащите нормативи и методи за пробовземане/изпитване. Прави предложения 

до ръководителя на лабораторията за усвояване и пускане в действие на нови верифицирани 

стандартизирани методи или валидирани вътрешнолабораторни методи, при доказана актуал-

ност и необходимост за внедряване.  

 Познава основните характеристики на калибрираните средства за измерване, 

съгласно изискванията на действащите нормативи и методи за измерване. Прави предложения 

до ръководителя на лабораторията за усвояване и пускане в действие на нови верифицирани 

стандартизирани методи или валидирани вътрешнолабораторни методики, при доказана акту-

алност и необходимост за внедряване.  

 Потвърждава правилното използване и поддържане на техническите средс-

тва, включително – еталони (уреди, мерки, др.), средства за измерване, спомагателно оборуд-

ване, реагенти консумативи и др. Отговаря за сервиза и поддръжката на средствата за измер-

ване и спомагателното оборудване.  

 Съдейства за провеждане на обучения на новопостъпилите специалисти, ра-

ботещи на съответните места в лабораторията.   

 Съгласува заявките за необходимите еталони (уреди, мерки, др.), консума-

тиви, калибрирания на технически средства и други дейности, необходими за нормална работа 

на съответните специалисти от лабораторията.  

 Носи отговорност за опазване на професионалната тайна и друга информа-

ция, свързана и отнасяща се до дейността на лабораторията с цел ненанасяне на  морални и 

материални щети.  

 Съдейства за спазване на правилата по безопасност и хигиена на труда и 

противопожарна охрана от работещите. Изисква използване на специално работно облекло, 

лични предпазни средства и други, осигуряващи безопасността на работещите в съответното 

направление.  

Чл. 42. Отговорник по нормативно осигуряване (ОНО)  се избира от ръководителя на 

лабораторията при лаборатории за изпитване и при необходимост. Той има следните задълже-

ния: 

 Познава, осигурява и актуализира наличния фонд от нормативни актове/до-

кументи и нормативно-технически документи относно техническите изисквания към изпитва-

ните продукти при съответните методи за изпитване/ вземане на проби и към калибрираните 

средства за измерване;  



Правилник за работата на лабораториите в УАСГ  v 1.1                  стр. 9 от 12 

 Познава действащите стандарти и нормативни документи отнасящи се до дей-

ността на съответния вид изпитване/ пробовземане. Ползва справочна, нормативна и техни-

ческа  документация. Познава общонормативните документи по качеството.  

 Поддържа набор от документи от общ и специфичен характер съгласно обх-

вата на лабораторията.  

 Запознава персонала на лабораторията с новостите относно нормативните ак-

тове и нормативно-техническите документи.  

 Осигурява бърз достъп на всички служители на лабораторията до норматив-

ната документация, свързана с дейността им в лабораторията.  

 Изготвя за ръководството на лабораторията необходимите отчети и друга 

изисквана информация. Носи отговорност при неспазване на вътрешнолабораторните, норма-

тивни документи и разпореждания на ръководителя на лабораторията и ръководството на 

УАСГ, представлявано от  Зам.- ректора по НПД.  

 Носи отговорност за опазване на професионалната тайна и друга информация, 

свързана и отнасяща се до дейността на лабораторията с цел ненанасяне на  морални и мате-

риални щети.  

Чл. 43. Отговорник по техника на безопасност на труда (ОТБТ) се избира се от ръко-

водителя на лабораторията, при лаборатории за изпитване и при необходимост. Той има след-

ните задължения: 

 Познава детайлно изискванията и правилата по техника на безопасност и ох-

рана на труда, като следи за тяхното внедряване в дейността на лабораторията.  

 Извършва съответните инструктажи ежегодно с персонала с вписване поред-

ността им в “Дневника за инструктажи” с подпис на всеки сътрудник. 3. Следи за спазване 

изискванията на действащата “Инструкция по техника на безопасност и охрана на труда” на 

всяко работно място. Провежда актуализации на Инструкцията по подадени от сътрудниците 

предложения след съгласуване с ръководителя, ОК и ОМО.   

 Обучава новопостъпилите сътрудници на лабораторията относно спазване 

изискванията на техника на безопасност и охрана на труда.  

 Изготвя за ръководството на лабораторията необходимите отчети и друга 

изисквана информация. Носи отговорност при неспазване на разпореждания на ръководителя 

на лабораторията и ръководството на УАСГ.  

 Носи отговорност за опазване на професионалната тайна и друга информация, 

свързана и отнасяща се до дейността на лабораторията с цел предотвратяване на морални и 

материални щети.  

Чл. 44. Лабораторен специалист е служител на лабораторията, зает с изпълнението на 

присъщи за лабораторията дейности. Има следните задължения:  

 Работи и съдейства за качествено и срочно изпълнение на задачите в лабора-

торията.  

 Познава и съдейства за функциониране на системата за управление в лабора-

торията (ако има такава), като работи за нейната ефективност и усъвършенстване.   

 Носи отговорност и подписва издаваните протоколи от изпитване и за взе-

мане на проби.  

 Създава и актуализира записи по качеството, техническите записи, други опе-

ративни и системни документи по качеството, съгласно разписаните в документите отговор-

ности и права.  

 Прави предложения относно проблеми, свързани с изпитването на продукти, 

пробовземането или калибрирането на средства за измерване до ръководителя на лаборатори-

ята. Съдейства при проучване валидността на рекламации и възражения на клиенти съвместно 

с другите служители на лабораторията.   
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 Носи отговорност за ресурсното осигуряване на извършваните от него дей-

ности съгласно обхвата на лабораторията: технически средства, методи, процедури, стандар-

тизационни и нормативни документи, необходими условия на безопасна работа и охрана на 

труда на работните места. 7. Познава действащите стандарти и нормативни документи, отна-

сящи се до техническите изисквания и процедури относно изпитваните продукти и вземаните 

от тях проби. Ползва справочна, нормативна и техническа документация.  

 Познава основните характеристики на изпитваните продукти при съответното 

пробовземане от тях, съгласно изискванията на действащите нормативи за технически изиск-

вания и методи за изпитване и вземане на проби.  

 Познава основните характеристики на калибрираните средства за измерване, 

съгласно изискванията на действащите нормативи.  

 Работи самостоятелно със съответното средство за измерване, като прилага 

точно методите на изпитване/пробовземане и спазва стриктно инструкциите за работа. Уведо-

мява ръководителя на лабораторията, при констатирани от него отклонения от нормалния ре-

жим на работа на типа средство за измерване, както и при установени повреди или материални 

щети.  

 Реализира правилното използване и поддържане на техническите средства, 

включително: еталони (уреди, мерки, др.); средства за измерване; спомагателно оборудване; 

реагенти и др.  

 Почиства и измива използваното оборудване (при необходимост) и под-

държа винаги ред на работното си място.  

 Повишава своята квалификация, съдейства за повишаване съответната про-

фесионална квалификации на другите сътрудници и новопостъпили специалисти, работещи 

на съответните места.   

 Представя своевременно заявки за необходими еталони (уреди, мерки, др.), 

реагенти, консумативи, калибрирания на технически средства и други дейности, необходими 

за нормална работа в лабораторията.  

 Носи отговорност за опазване на фирмена тайна и друга информация, свър-

зана и отнасяща се до дейността на лабораторията, с цел ненанасяне на морални и материални 

щети.  

 Носи отговорност за  неспазване на правилата по безопасност и хигиена на 

труда и противопожарна охрана. Ползва при необходимост специално работно облекло, лични 

предпазни средства и други, осигуряващи безопасността му.  

Раздел 6. Вътрешен ред  

Чл. 45. Служителите на лабораториите са длъжни:  

 Да се явяват на работа в състояние, което позволява да се изпълняват възло-

жените им задачи.  

 Да спазват трудовата дисциплина, установения ред и изискванията на норма-

тивните актове по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.  

 Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които 

могат да пострадат от техните действия или бездействия.  

 Да се убедят преди започване на работа в безопасното състояние на работното 

място и работното оборудване, което използват или обслужват. 5. Да работят само с изправни 

технически средства, като при констатиране на неизправност да сигнализират прекия си ръко-

водител.   

 Да изпълняват работи, за които имат необходимата правоспособност и са пре-

минали инструктаж.  
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 Да използват по предназначение определените им специални работни облекла 

и лични защитни средства.  

 Да поддържат реда и чистотата на работните си места.  

 Да ползват техническите средства и инструментите за дейностите, за които са 

предназначени.  

 Да спазват установените изисквания за лична хигиена в зависимост от харак-

тера на работата, условията на труда, използваните технически средства (включително, ета-

лони, уреди, мерки),  реагенти, консумативи и други материали.  

 Да се запознаят с правилата за оказване на първа помощ, лабораторните по-

мещения да са снабдени с всичко необходимо за оказването й.  

 Да оказват съдействие за реализиране на всички мерки, свързани с осигуря-

ването на безопасни условия на труда и опазване здравето на хората.  

 Да повишават квалификацията си по безопасността, хигиената на труда и 

противопожарната охрана.  

Чл. 46. В лабораториите се спазват следните изисквания за безопасност и хигиена на 

труда:  

 Всеки служител задължително преминава обучение за запознаване с основ-

ните и характерни свойства на прилаганите в практиката на лабораторията материали и кон-

сумативи.  

 Сравнителните материали, сертифицираните сравнителни материали и ета-

лонните теглилки се съхраняват в специален шкаф, като достъпът до тях е ограничен. Тяхното 

използване става с разрешение на ръководителя на лабораторията, съгласно възложените за-

дължения и отговорности на служителя.  

 Забранява се съхраняване на значителни количества разяждащи или лесно за-

палими реагенти в лабораторните помещения. Манипулациите с такива вещества да се извър-

шват в камина, като се използват ръкавици, предпазни очила и престилки.  

 Забранява са съхранението на реагенти, химикали, други материали в банки 

и други лабораторни съдове без етикети, указващи тяхното съдържание и годност.  

 Работните места и плотове да се поддържат чисти и подредени. При случайно 

разливане на агресивни разтвори, последните се почистват незабавно.  

 Забранено е да се извършват манипулации с опасни за здравето химикали, 

реагенти без ползване на лични предпазни средства.  

Чл. 47. В лабораториите се спазват следните мерки за противопожарна охрана:  

 Лабораторията трябва да бъде снабдена с подръчни средства за пожарогасене 

в съответствие с противопожарните строително-технически норми (осъществява се в рамките 

на университета, за което има определен отговорник от ректора на УАСГ).  

 Противопожарният инвентар да бъде подреден на специално определено за 

целта място.  

 Подръчните пожарогасители и други спомагателни средства да се поддържат 

в изправно състояние, като се намират на видни и леснодостъпни места.  

 Средствата за връзка с противопожарната охрана да са на достъпни места.  

 Забранено е да се използват осветителни тела с абажури от лесно запалими 

материали.  

 Осветителните, електронагревателни и други енергоемки тела с определена 

мощност да се използват съобразно допустимата мощност на мрежата и съоръженията.  

 Газовите бутилки да се разполагат далеч от пряка слънчева светлина и нагре-

вателни уреди. Да се внимава при преместването им поради опасност от взрив.  

 Забранява се работа с неизправни газови бутилки (трудно отваряне на вен-

тила) и поправката им с подръчни средства.  
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 След приключване на работа, електрическата мрежа да се изключва цент-

рално във всички помещения и същите да се заключват.  

Чл. 48. Инструктаж на лабораторния персонал:  

 Всички служители на лабораториите преминават начален и периодичен инс-

труктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, съгласно последната ва-

лидна към момента на инструктажа актуална редакция на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 

2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работ-

ниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд.  

 Отговорникът по техника на безопасност и охрана на труда в лабораторията 

извършва инструктажа, като за целта се поддържа “Книга за инструктаж на работниците и 

служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана”.  

 Периодичният инструктаж се провежда на всеки 12 месеца, служителите се 

подписват след всеки инструктаж в заведената “Книга за инструктаж на работниците и служи-

телите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана”.  

Чл. 49. Режим на достъп:  

 Посещението на служителите в лабораторията след приключване на учебните 

занятия и/или в почивни дни се допуска само след писмено съгласие на ръководителя на ла-

бораторията със служебна бележка от помощник ректора на УАСГ.  

 Посещение на докторанти или специализанти след приключване на учебните 

занятия и/или в почивни се допуска само при необходимост от извършване на експерименти в 

присъствието на ръководителя на докторанта и представител на лабораторията.  

 Посещението на лица, извън персонала на лабораториите, се допуска само 

след писмено съгласие на ръководителя на лабораторията и преминаване на инструктаж свър-

зан с дейността на лабораторията. Същите задължително се съпровождат от ръководителя на 

лабораторията или упълномощен от него служител.  

Чл. 50. Лабораторно оборудване:   

 Лабораторното оборудване е собственост на УАСГ. 

 Материално отговорно лице е Ръководителят на лабораторията. Той отговаря 

за дълготрайните материални активи на лабораторията. 

 Зачисляване на новозакупено оборудване към дадена лаборатория се извър-

шва единствено, след съставяне на приемо-предавателен протокол. След зачисляване, същото 

се съхранява в помещенията на лабораторията.  

 За изпълнение на конкретни лабораторни дейности, лабораториите могат да 

ползват и оборудване, собственост на други лица или организации.   

 Изнасяне на лабораторно оборудване, извън лабораторните помещения, се из-

вършва единствено, след писмено разрешение на ръководителя и подписване на Договор за 

послужване, придружен от приемо-предавателен протокол.  

 

 

Вносител:  

/ доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова, 

зам.-ректор по НПД / 


