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УТВЪРЖД 

С.ТЕН Ч ЕВА-

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 
В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ" СТЕФАН КАРАДЖА"- ГРАД ХАСКОВО 

Уч.2020/2021 година 

ГЛАВА IIЪJ>BA 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. / ( 1) llастоящият llравилник -за вътрешния трул,ов ред 1 IIВTP/ в СУ"'Стсфан 
Кармжа·· I'pa,'1 Хасково сс излава от Лиректора . на основанис •1.1. 181 от Кодекса на rруда.С 
l \ВТР в су·· стефан Караюка .. - град Хасково сс кон крСТН1Ираl правата и 1 <11 tЪ.1 Же1111Я 1 а на 
всички служители и работници . с1 рана 110 1111дивидушшо трулово 11ршюотношс1111 С с 
рабОТОДаТСJIЯ, l lapC•IeHИ JIO -/tОЛу рабоТНИ1tИ1С 

(2) IIRTP в СУ"Стсфш-r Кuрмжа" 1·pa.rt Хас ково нрс�·tоснlая урс; 16а 1111 въr1росн ге . 
свър·шни с ор1·ани1ацията на трудовия tipO!.tcc и осигуряванею на бе1о1шсна и ·щравословна 
рабо111а среда. стиi\ I )'ЛИраща 110виш:шането 11<1 ефективността на 1ру1щ. 

Чл.2 Гfри ЮППIЗ Я !Iе на Т01И nраВИЛНИК бяха В1СТИ НрС/IВИД ИМ11Сра1 ИВIIИ 11равни IIOP'-·1И , 
съдържащи сс в Колскса но труда. n о;паконовитс нормативни актове . уреждащи неговото 

11 риложенис и цялото действащо бът·арско 1аконодатслство . както и пос1·иl натото с 

ко:1ек ги Bll и те тр) дови договори съr:шсие . 

Чл.З llрави:111икът ·ш вътреш11ия трую)В pc;t урежда 

( 1 )ВЫНИКВаНСТО, ИЗМенениетоН прекратяванего 113 rру/�ОВИТС нpaBOOTIIOШCIIIIЯ: 
(2)Реtш lмснтация на разпрелелението на работното време, 110 чивките и о·1 nускитс : 
(J)IIpaвaтa и задълженията на работо,rщтсля 
( 4 )llравата и задъ; Jжснията на работшщитс. 
(5 )Тру,'l,ова J'a дис 1 tи tlJIИIШ, дисци1 1линарни 1 с нарушен и я. нака·Jш1ия и реали-зиране го на 

Ограниченага ИI\I)'ЩCCTBCIIa ОТГОВОр ! ЮС'I . 

1 'JIABA ВТОРА 

ТРУДОВИ llJ>ABOOT IIOШE HИЯ 

Чл. 4 Работолатслят си заnаз ва нравото да сtсlючва ·1 рудоnи до1щюри със срок ·ш 

и1питвш1е в своя JЮЛ1а 11 '3а период . не 110-дЪ.JЪГ 01 6 мссеаа . 

Чл. 5 ( 1) Основанис 3а въЗJIИКВаJIС на трудово 11 pшюoltJOIIIC!IИC е труловият дOJ'OIIOp , 
CIOIOЧCII �1 СЖД) раб<П НИЮ1 И рабо IО,'ЩТСЛЯ В IIИCMetJa форl\1<1. 

(2 )Къ� мш1бата си • отнравена 1\Ъм рабurодатсля , жсласнtият ла вс..:ты 1 и в трулово 
11patiOO'I \IOIIICIIИC Hpti:Jal'a: 
\. Лична карта или друг J \ ОКумснт -за самоличност ·Ja справка , които сс връща всд11ага; 

2. ;\ОК) MCIIT , )'1 ЮСТОВСрЯВ<1Щ 11рИдОбИТ С 1 аж ПО CIICЦИMIIOC !Та И обра1ОВШ111С. 
З.трудова юшж1�а, а ако лицсто 11остьпва на рабопа 3а аар·ьв n1�т, в срок 01 пет д11и на сс 

с11абди с I'РУдова юшжюа. 



4. 11окумснт за медицински 11рсглсд нри нървоначално ностъпванс на работа и слс;t 

вреустановяванс на трудовата дейност 110 трудово 11равоолюшснис ·щ срок lta, t 3 месеца; 

5. с виде гс.1ство за съдимос 1, ако са ютсюш nовече о r 6 месеца от нрс1.:ратяването на 

IIOC.ICдllliЯ трvдов договор. 
Чл.6 При необходимост работодаrсJIЯТ може ;щ нзисква и 11рс;юсгавянсто на 

ДОП b.lШITCJ!Ita ИНформация , И'ЗВЪII IIOCOЧCJiaTa В 11рСJtХО;111ИЯ ТСКСТ, CBI,pЗaita С 1 1pИJt06 HTIIЯ ОТ 

канли;щтстващия за конкреТiшта л.лъжt юст професионалев оnит и юза.пнфн к <щия. 

Чл. 7 ( 1) Трул.овият договор с работника сс сключва 13 11исмсна форма, в 1tва 
CI<1CMIIJ1Яpa И СС IIOДIIИCBa ОТ страните 110 IICI'O.TOЙ СС И'ЗГОГВЯ ПО утвър;tеll образец. 

(2) В триднеnсн срок от скmочвш1сто на вески OTl lCЛCII тру;юв JtOJ'OIIOp, 

работо;щтсюп и-зnраща увсдомлеllеJIИС за BЪ'ЗIIИJ<IIaJIO"ГO тpyJ tOBO нравоотношснис до r IЛII. 

Чл. В ( 1) Екземnляр от двустранно НОЛ1111СШIИЯ трудов договор и кошtс от 

увсщ)I\1:1С t lисто но чл.7 ал.2 , ·3авсрсно от съотвспюrо тсриториа:ню II<ЩCJtcниc на IIЛII сс 

връчват на работника срещу ноднис нри IIOC'IЪBatlcto VI Y на работа. 

( 2)13торият ск1смпJ1яр о 1' тружшия 1101 овор сс съхранява в счс1 OBOJtC'I вото на 
СУ"'Стсфан Караджа ... като се прилага Kbl\t тру,,ювоl о досие на работника . 

Чл.9 ( 1) Работникът е дJ1ъжсн да noc·t1> 1HI на работа в сююседмичсн срок от 
н олучаването на документите , он исш111 в 11рсл. х од 11 и я тек ст , освен ако с1 раните не са 
YI'OIIOpИJIH ,tp)'I'O. 

(2)8 случай, че рабОТНИКЪГ НС IIOCIЪIIИ на работа В НОСОЧСIIИЯ нерНОД. тpy!tOBOIO 

нpaBOOTHOIIICIIHC СС СЧИТа 1а НСВЪЗНИК!IаЛО , OCBCII ако ТОВа СС ;tЪ,IЖИ на НеЗаВИСеЩИ ОТ 1\СГО 
нричини, J!OIЗCJtCIIИ до з нанието на работолатсля с писмено уведо�1лсн ис , нанравсн о Jto 

изтичансто на срока но чл.9, шt.l о•· 'IО'$И 11рав иJ111 и к . 
Чл./0 ( 1 )В алию ю възниюшлото трулово 11равоотношсние може да быtс измcliCIIO с 

IIИCMCIIO СЪI'Ш1СИС на стра11ИТС 110 IICГO, СЪСПIВ . IЯВащо H CpiO дC;II I (:l ЧаСГОТ труЛОIЗИЯ ;lOI'O BOp 

(2 ) .11исмсното съгласис 110 ал.\ ог чл.9 ,оформено като дoнi,ЛШIJCJIIIO ниС.\•tеtю 

снора·Jумсние сс изготвя . сключва и съхранява 110 рсл,а , установен -за труJ !ОВI П С ,rщr овори в 
СУ .. Стсфан Караджа 

.
. град Хасково . 

(3) Работодатслят и работникът нс могат да nроменят едностранно к: 1 аузитс на 
сключения трудов договор. освен в хиnотезите

. 
установени с нормативен ак1 . 

(4) В с. 1учай на нрсстой или nроизводетевена нсоб ходиV!ост. работодатслят \Южс 

едностранно ,JЩ выложи на работника врс�сшю да извършва друt·а рабо·1а , ·ш срок от 45 
Ка.Jiеlщарни дш1 в рамките на една калсн;щрна година, съответно 1а вре.\1Сiо. жжа1 о 11родьJ1жава 
нрсстоя. 

Чл./1 В трилневен срок от юмснсн и сто на тру довия договор , работо ла ге лят 11111 ра ща 

увс;(О\4Леtн1С 1n това обстоятсJство ло съответното терсториално IIOJteJieниe нu IIЛII. 
Чл./2 ( 1) llрекратявансто на трудовия логоrюр сс извърн1ва нри наличисто на 

нрсд11оставките и nри сnазването на нроuсдурата. nредвидсна в Кодекса на труда. 

(2)Работннкьт :vtoжe едностранно ;щ 11рскрати тру;ювото си правоо1 11ошснис с 

нрещшритетю nис�ено нредизвестис 
. 

от11равсно до работодатсля в 3 - \1ессчсн срок 
нрс;tхож;щш момента на nрекратяване . 

(3 )Трул.овият договор. сключен със срок 1<1 IНI!итване, �юже да бь,tс 11рскартсн бс·J 

11рСД1ПВССТИС ОТ СТраната , В ЧИЯ'! О IIOJI'3a С )'I'OBOpCII. 

ГЛАВА ТРЕТА 
РАБОТНО ВРЕМЕ, МЯСТО, ПОЧИВКИ И O TilYCKИ 

Раще: 1 1 
Оrн·ашпаа�ии 11а работата в у чил ището 

Чл.13 Ползване ua материалиата база 
Учил11 щна Сt'рада 

( 1) llpc1 учебната rоди11а училищната сграл.а сс отваря в 7.00 Ltaca и сс · шгваря в 18.30 ч . . 

(2) llpcз вакющио1111ИЯ IICpиo;t сгра;щта сс отваря в 8.00 час и се затваря в 18.00 часа 
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(3) llpeз учебно време J' J Jавният нхо, � t.:e заключвы в S:UU часа �1 t.:c нропускат само 
учите;IИ , po;щ·tcJIИ на учснини от СУ н :1111щ но СJ1ужба. 

(4) За rюmвансто и ona·Jвaнc ro на матсриаmшта ба·Jа о·1 говаря г учители, учсJtlщи. 
служителите и работницнтс в училище r·o. 

У• 1сбни стаи 

(5)УчебН И ТС СТаи СС IIОЛ'ЗВаГ ОГ УЧIПеJIИТС , СЪОбраЗНО се;�МИЧI IОТО pa1 ШICaJ IИC , 'Ш 

1адължи·1 сmш пренодава1 с:1ска рабога и извън к.tасни лейiюсти. 
(б)Л,сжурнитс ytieJtици , поч и стват дъ ската в класната стая и с.1сдя r ·н1 хи1 иената. 

4JJ. J 4 ДeJI(J1pcmвo в у•mл11щето: 
У •штс.rш 
( 1)  учители ;' �ежурят по график и ннструкнии. У'' вър;tсни сьс 1а!IОВсд на ;щrек1ора. 
(2) учители дежуря·1 в кори;юрите .стълбището 11а учиJ Jището и CIOJia. 

(3) учители контролират пове:tешt ето на ) чсниuи 1·е и нре;�нриемат ; �сйс1 вия за 
отс·1 раняванею на негативни нрояви с активно го съдействие на Ком и сията 1а борба с 
oбщecJBCIIIIТC 11р0ЯВИ И IIСДаJОГИЧеСКИЯ съветник 11 ОХрана Jа . 

(4 )ко1 про; 1 ират ОIJ31вансто на МТБ, а забс:Jя·Jа l t ите наруiiiсния главния Jtсжурен ВI Jисва 
в книгата ·за поорел.и. 

Ученици 
(5 ) учс11иuи /tСжурят в J<Ласа по график , онредсле11 от класния ръковоюi rел в кrая на 

учебната седмица. фиксиран в ;�нсвника : 

(6) дежурните у•tсн1щи са J�вама: 
(7)лсжурн итс ученици са залъ.1жС1JИ .ua с. 1сдят за хип1ената и дисщшли1шtа в 

учебната с 1 ая, ла почистват лъска 1 а  нри нсобхо; (имост, ;щ уве1�омяг с кoмaiiJ(a в: 1и·шнсто на 
учителя : 

(8) слс;t 11риключваt1С на у •1еб ш пс часове }lежурнитс приканват кпаса ла нриве;tе в 
И'J11р,шнuсг учи.rищнага мсбс.1 , за1щ1ря·1 сс 11розорЦ1л с  и напускат класната стая пос.Jе,нiи. 

LJ.:�. J 5 ПровеJI(:даие llfl учебиия nptщec 
( 1) У чи 1 е; 1 ите идват на работно го сн \-tясто най късно ло J�ссет ми ну 1 и преди 

·зш юч ванс го на часа . 

( 2 )Учнтстпе винш и влнзат в часа със сипшла за започване на часа и нс 1адържаr 
учени ци re cJICJt си 1 пала зи края на часа. 

(З)Лсжуrният ученик ; юкладва на учителя ·3а оJсъстващите учсниi(II 
( 4 )В началото на часа учителят удостоверява в ;tнеnника на KJtaca отсъстващите 

учеШII(И 
(5 )Учитслят BJJизn в час с необходимите му rюмш·ала и сы;щва орr:шюация 1а 

активна работа и за максимално усвояванс на) чсбния материал в учебния час 
(б)Учителитс нронеряват и оценяват ЗIIаtнlята и УI\Iенията на yчc i iИI(IПC , сы· л ас t ю 

норм ативните изисквания на MOII. 
(7)Учитслите са юtъжни своеnременно да вnисват оuенките от пронерките на 

111атtията На Y Ч CI IИI(I I TC В учеiiИЧеСI<ИТе ЮIИЖЮ\ И )(H ei) H ИI\a. 

(8)Учи t·слитс . ко111О нмат IIOC. Jcдeн час в Iсшса на яадс11а нapa.Jie.Iкa съ·щават 
JJсобхоJtимата организанин 1а снокойно на nускане на училищната с1·ра;щ. 

(9)УЧИ1СJIИ1С Са J �JII,ЖIIH eжe;(IICBHO )Щ 1311ИСВат ТС \ШТе На llpCПOitaBaiiИЯ мaтCpllaJJ В 
)\llCBIIИKa 113 СЪОТ8СПIИSI КЛаС. 

( 1 О)Уч1пслитс rrpи констатирани нроблемн или JII ЩJщcн п1 . ув<ЩО\t яват 
своевременно ръководството на училището, клас.;ното ръково; tство ( к.1асния ръководите:! 11 

'J рсны>ра) 11 ПС/НlГОПtческия съветник 
( 1 1  )Учителите раздават учсни ческа· ш книжка и ученическата ка рта срещу JIOJJ.IIиe на 

Ученика. 
( 1 2) Учнтсшпе IIЯ'vla'l IIJ1<1BO щ1 И111ра11 щт ученици 110 време ни час 1а JIOMaJ ала, 

ДIIСВНИЦИ, ИJIH ЛИЧНИ )СЛ)'ГИ. 
( 13) Учитс.lJIТС нямат нраво да щшускат учебната стая 110 време на часа 11 Jta 

освобожщша у•tеник по време 11а час . 
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Чл. 16 Месторабота 

( 1 )С нортно учин и • це''Стсфан Караджа" град Хасково бул .. Съед•шс н и с" N!! 44 
( 2)Стадион ··м:1адост'' 
(З)Сnортен комnлскс''/{ружба·· 

(4)Снортев комп.1скс · ·сrшртак" 
(5) Тсн1rс кортове .JОнак .. 

Ч л . 1 7 Работио врете 11 110'1116/Ш 

( 1 )Ди ректор 
\.Работно време от 8:30 JtO 17:00 часа 
2.1\очнвка от 12 .30 часа до 13.00 часа 
(2)За.м. директор по ytteбua деiтост 
\.Работво време от 8:30 до 17:0часа 
2Лочивка от 13:00 часа ;ю 13:30 •шса 
(З).За.м. директор 110 CIIOpmua дейиост 
l . Pafioтнo време от 8:00 ;ю 16:30 часа 

2.Почивка от 12:00 часа л.о 12 : 30 LlaCa 

(4)Педагогически съветиик 
\.Работно мяс•о СУ .. Стсфан Караджа· · гра;t Хасково 
От tюнс;tелник ;ю пе·1ък 
От 8:00 часа до 16:30 часа 
2Лочивка от 12:00 часа до 12:30 часа 

(5) Учители 
1. r! ормалната tlpOJtЪJIЖИTcJшocт ва седмичното рабо·пю време е 40 •шса 1 tJстднсвна 

раfiотва сслмиuа и юза почивни Jtllи- събота и JtcдcJrя/ 
2. Запължително нрисъствис в сградата на училището и снортния обект сс опредсля от 

нрснодаватс.1ската заетост ,съгласно утвърл.сния Образец N!! 1 и сснмично разнисанис от 
утвърдения график за дежурствата. насрочените IIC. общи събрання и опсрат11вки. ро:tитс.Jски 
Срещи , МСТОДИЧеСЮ1 сбирки, ВЪЗIIИТаТСЛIJа деЙНОСТ, КОIIСУЛТ<:ЩИИ С УЧСIIИЩПС·.\1ИIIИМ� \1 itвa 
учебни часа седмичво, работа по задължителната документация. Jtсйност в комисии, оназваве 
на 'vfalCpиa:IHO-TeXIIHЧCCKaTa база. npeвaHTИBIIaTa работа С ГiрОб,IСМНИ YЧCIIИitИ - IICpCДOBIIO 
носещаващи учебни 1 с 'ШIIЯПIЯ , работа с 110д1 отвителни групи и 11р. 

2 .. 1 Точка 2 на ал.5 от настоящия чл.\6 11е сс отнася ·за учи1СЛ11 1ш·значснн като BЪIIШHII 

лек юри . 
З .Учитс.1ят оnредс.1я :-.1ястото на са\>!ОIЮ,сtготовка rа си , с ог.1сд необходимнтс условия за 

осъществявансто .В случаите , когато сс налага общообрюо ватст штn IIOJJO 1 о н1<а да сс uодн 
извън учи: Jищ11ата сграла сс уведомява ръковолспюто ш1 учил11щето. а при напускане на 

спортния обект сс увеломява Зам.дирсктора по СД. 
4.График за учебното врС.\1е - учебните зш1я·r и я започват в R:OO часа с времстрасне 11а 

учебния час 40 \1111 1 . , а тренировката 1 час и ЗО мннут и. 
5.Дсжурнитс учитсJ I И 110 утвърлен от директора график . следят за спазване реда в 

училището. опазване и:-.1уществото , здравсто и живо га ва учени ците. 
6. 1 lo вpel\le lla ВаКаiiЦИИlе учи ГС.1ИТС , КОИТО IIC IIOJIЗBaT ОПIУ СК • IЮЛаl·ат дежурСТВО ПО 

график • утвърден от днректора.Функниите на дежурния учите. • сс конкретизират ог 
Jtирсктора. 

7. 1 \ровсжл.анс Шl ПС. УС. събра11ия . онера•ивi<и и родитело-учителски срещи с1ава 
по график . утвърден от директора и обявен в нисмсщ1 форма на вид11о място в учи Iслсканt 
стая. 

9. 1 tс.1ия персонал с за; tължсн да сна·зва изиск13анията на l lарсдбата 

·щ прт иво • южарна охрана и съответните зшювсди от Jtирсктора на училището. 
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(6) Адлщпuстративеп персопал 
1. Работно време- от 8:00ч. до 1.6:30 часа 

2. Почивка от 12:00 ч. до 12:30 часа 

3. Работ11а седмица- 40 часа , петдневна седми на. 

(7) ПоJиощио - обслуJJсващ персопал 
/. npucлyJJcuuк -чистач 

1 а)Работен дс11 - 8 часов- двус.\.fсttен 

1 6).1 lърва смяна от 7:00 ч до 15 : 30 часа 

1 в)Почивка ll :ОО ч. ло 11 :30 часа 

1 г).Втора с�1яна от 1 0,00 ч. )�О 18:30 часа 
l д )Почивка от 13:30 ч. до 14:00 часа 

Работна седмица- 40 часа, нетлнев11а ссдмиuа 
2.огияр 
3а)Работеtt ден 8 часов 

3б) .Работно време- През отошrителния сезон от 5:30ч !\О 14:00 часа 

llочивка l 0:00 ч. до 10:30 часа 

Извън ОТОПJIИТСЛIIИЯ CCЗOII- 8.00ч. !Ю 16.30ч. 

Почивка от 12.00ч. до 12.30ч. 

3.пазач- 11opmuep 
4а) Работен лен - 8 часа 

4б) Работно време от 7,00 часа до 15:30 часа 

4 в)Почивi<а от 12:30 часа до 13:00 часа 

Чл. /8 Отnуски 

1. Административния и помощно-обслужващ персонал потват отпусt< , съответстващ 

на правото му от Колскса на труда , Колективния тру; юв )Юrовор и други нор�1ативни 
документи. 

2. llол·шането на шштсния t·одишеrt опtуск се извърша въз основа на пис�1с11а заявка 

на работника , алресирана до работодателя най - късtю три дни преди датата на отnуската и 

след nолучавансто ва неговото писмено ра·�решсвис. 

3. В случай че важни причини налагат това, работодател ят може да 

отложи nолзвансто на отнуската. 

4. Работниците в СУ" Стсфан Караджа" имат нраво на отнуск, което nраво могат да 

уnражняват JЗ съотnетствие с разпоредбите ш1 Г11ава VIII от Кодекса на труда и подзаконовите 

нормативни актове по 11сговото прилагане и сключе11ия Колективен трудов договор. 

5. ( 1 )Работодатс: t Я'I сс задължава да сг шз13а офиJ�ИаJJJtитс нразнИiщ на Република 
Българии . 

( 2)Работник , ко й то извовядва всрои·зnовсдание. различно от православното. с д:-tъжсн 

да съобщи свосnрсмсшrо това 11а работодателя . за ла .v южс ла нолзва лвите . 011ределсни ·ш 

nразници сноред евосто вероизповедание. 
6. И·шъ11арсл11ият трул в СУ''Стефан Караr�жа'' r·pa,1� Хасково сс извършва сди11ствсrrо 

rtpи IJаJtичисто на предвилените в Кодекса на труда предnоставки и сс ЗattJtaщu. 
7. При нолагане tla извънреден труд през нраз11ичнитс дни , сс нотва 11очи вка 

Оllре)�слена по КТ n рез дните от първати седмица . 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТ А 

ПР АВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТО ДА ТЕЛЯ 
Чл. 19 Работоr •атслят с длъжен : 

1. Ла осигури на работника работ н о място, нормални, безоnасни и злривословни 

условия при изпълнението на неговите тру;(ови задължения. 
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2. )l,a нрсл.стави на всеки работник кратко онисан ис на работата, която той сс 
ангажира л.а ИЗIJълнява 1 т.с. дJIЪЖIIOCтtra харакrеристика/ 

3. Ilpи необходимост да давС:t на работещия задъJtжитсJши указания относно начина и 
рсла на рсали1иранс на не говите трудови ш1rюкимснти , като осъществява контрол върху 
ТЯ Х НОТО И3H ЪJIIICIIИC . 

4. )l,a зшю"Jнас работtiИI LИТС с 11риститс и утръл.с1 t и от него вътрешни правила в 

СУ''Стефан Караюка"- грал Хасково. 
5. Периодично и в срок ;щ И311JiatiЩ дължимите трудови възнаграждение в това число 

и извънаредния труд. 
6. )l,a осю· ури работниците за всички осигурени coциaJIIIИ рискове, 11ри сnазване 11а 

ус:ювията и рсла, установсни с Кодекса за социално осигуряванс и nод-шконовите нор\1атив11и 
актове no неговото нриложенис. 

7. Да осигури заместващ учител при отсъстnие на титуляр . 

8. Да разглежда своенрсмешю nредложсниsпа, сиа· шалите, жалбите и молбите на 

работниците и служителите. 
9. д�, отстрашан�а свосвре�tешао слабостите и недостатъците в работата на 

nовереното му vчебно заведение. 
1 О. Да създаде vсловиft на учителите да новишават ппоd>есио t аалната си 

квалификации ворганизирани Форми на обvчение и чрез са�оетоятелна квалификации. 

ll.Дa осигури прозрачност при работа в условюп�-. на деJшгиран бюджет. 

Чл.20 Работодателит има следните nрава 
1. Да изисква от всеки работни!< точно. J�обросъвестно и качествено да ИЗIIЪJiнява 

ВЪ3ЛОЖС11ИТС му т рудОВИ 'ЗЩJ,Ъ:l)Кеi!ИЯ. 

2. !I,a издава ·3аДЪJJЖитеJJНИ ·щ работещи·•·с н СУ"С'I'сфю 1 KapaJJ.ЖC:I" I'Pa.LJ, Хаскu�о 
указания и нарежлания относно изnълнението на тяхната трудова функция . 

3. Да осъществява контрол върху сnазвансто и nрилагането на вътрешните актове в 
СУ, както и върху изпълненснието на задължителните указания . 

4. Л,а осыJ�сствява контрол върху начина па съхраненис и ексnлоатация на 
новсреното на работнините имущество. 

5. )l,a 1 1а..1ага устаrювснитс в текста на чл.\88 от Кодекса на тру;щ лисниплинар11и 

наказания. 
6. Да търси ограничена имуществена отговорност за виновно причинените от 

работника вреди . 
7. Осигурява условия за синдикална дейност. 
8. Представлива институцията пред органи, организации и .1ица и сключва 

доа·овори с юридически и физи�1ески лица по предмета шt дейност в съответствие с 

предоставените му правомощия. 

9. Да награждава и наказн.а ученици, учители и служители n съответствие с 1\Т и 
знп. 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 
ПЕРСОНАЛ 

Чл.21 Работниците в СУ имат слСЛ. Itитс nрава: 
1. lla трудово възнаграждение . в сроковете и условията, вредвидсни с И I ЩИJЗИ; �уаm•ия 

им трудов ло•щюр с работодатсля и вътрешните правиJiа за работна заnлата. 

2. lla соuиал110 и здравно осигуряванс, съгласно лействащата нормативна урсл.ба; 
3. lla ночивкитс и отnуските нри спазва11с на имnератишrите разпоредби на Кодекса на 

труда и КТД. 
4. lla норма.�ши , здравословни и бс·юпасни условия на труд , съгласно 11риститс от 

работодатсля вътрешни прави:�а ; 
5. Ла нолучат кратко онисанис на работата( дJIЪЖIIОСтна характеристика) .. 
6. Да nолу•1ават укюавия относно начи11а на юпълнеrв 1 е на трудовите им задължения: 
7. Да волучават от работодатсля достоверна и своевременва информация по въпроси , 
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непосредствено свързани с тяхните трудови ангажименти ; 

8. На достъп до утвърдените от работодателя вътрешни актове, правилници и r1рави.ш в 
СУ"Стефан Караджа". 

9. Да участват в синдикална организация но техен избор. 
10. Да v•шстват в квалификационнп Форми, на nрофссиона.1но рювитие 11 израстване 

и на ме1 оди�1ески юsши( ЧJI. 234 от КТ) 
ll.Дa снп.алнзират нанрсме ръководството за отстраниване на nси•Iкн 11Сдост:.tтьци, 

влошаващн орrашпащшта и реда в учебното заненсние. 
t 2. Да обжалват шшрави.rшо наложените 11м наказания прсf! по горен орган но рена 

указан вКТ. 
Чл.22 Работниците и служителите са дJ i ъжн и : 

1. да изнълняват въз.1ожената им съгласно индивидуалния трудов дОI'ОВор 1з 
изискуемото количесrво и качество рабо,Iа. 

2. да изпълняват указанията и нарежданията на работодате:1я , и-щавани във връзка с 

техните трудови з<щължсitия 

3. при отсъствие от нсдаrоrичссi<и ИJtи училищен съвет, в тридневен срок СЛСJ\ 

завръщане1о на работното си място ла сс запо'ЗtШIЗат с nзститс решения. 
4. стриктно да сс nридържат към изискванията па здравос:ювни и безонасни условия 

на труд , KЪI\t приетите технически и технологични правила, нравилата за безо1шсrrост на 
труда и нротивопожарна безпасност . както и всички други вътрашни правила, ; {ействащи в 
СУ. 

5.да спазват установсните във връ1ка със съхраненисто и сксшююаация га на повсреното 
им имущество вътрешни актове и задъюкитслни указания на работодатеJ r я; 

б.;щ спа·3ват установеното от този н раnилник работно време . като го изtrолзват за 

и·111ЪЛ11енис на своите труJtови за;tь .IЖС Jt ия . 

7.да сы·.1асуват работата си с друr·ите работници и служители , в а1 мосфсра на 
сътру;нtисrсство , координация и то:1срантност и с поведенисго си тщ не възпреnя1сват 
И З ПЪЛJi еiiИСТО на TeXIIИTC ТРУ/tОВИ aii i 'IOI(ИMe/ITИ: 

8. да nросвяват Jюялност къvt работода геля , като нс ра311р0страняват новсрител ни за 

него сведения 11 назя 1 доброто му име и реrrута ц и я ; 

9. да сс явяват на работното място навреме и в СЪС'JОЯJIИе , nозволяващо им да 

юнълшtва възложените им задачи. да нс употребяват 110 време на рабо·rа алкохол и други 
упойващи средства. 

Чл.23 Режимът на потребление ни енергия , консумативи и мю·ернали, съпъrстващи 
трудовия процес в СУ сс изnълнява от всички работници като сс съблюдават приtщишпе на 
иконо'VIИЧIЮСТ и проиsводствена сфектин1юст на труда. 

ГЛАВА ШЕСТА 
ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, ДИС ЦИПЛИНАРНИ НАРУШ ЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ, ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 

Чл.24 Работниците в СУ са длъжни п.а юпълrrяват ноетите от тях тру;юви за;tъюксriия 

и да спазват трудовата дисциrtлина , рег.1амсrпирана в Кодекса на труда , в норм<tтивнитс 
актове по неговото нрилагане и в насюящия правилник и в длыююстната харакrеристика. 

Чл.25 Нарушение на трудовата дИС1!1Ш.1Иitа е всяка фор\tа на виновно нсизн ьлнение 
на трудови те задължения на работника , -3а което на нарушитсля се налага дисщшлинарно 
наказание 

Чл.26 r Iару111ение на трудовата диcr{ИI!ЛJIIIa са: 
1. закъснение, преж,1сврсмсюrо шшусю1нс на работното място . неяваванс на 

работа и неунлътняване на работното време. 
2. явяваве на работника или служителя в състояние , което възпрепятства 

изnыше !tието на неговите трудови 'Задължения и на вt,зложсirитс ;-,1у задачи 

3. неизпълнение на вазложни ге на работещия анr·ажимснти. 

4. неспазване на правилата за 1ТtравосJ1овни и безонасни ус. юв и я 11а I'PYJt, на 
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техническите и технологични nравила на правилата на бс·юnас1юС1 на 1 руде1 и 
nротивоnожарна безопасвест , както и 11а всички въrрешни пправила , действащи в СУ. 

5. IIСJПilълненис на падсните от работодатсля запължитслни указания и нареждания. 
6. tiCCrtaзJЗшle на и11струкниите и указанията относно начина на съхранение и 

СКСIIЛОатация на имуш.сството на работо]1атсля /{О което работника ,  служителя има ;юстън. 
7. злоунетреба с доверисто и уронване на доброто име и нрестижа на СУ, както и 

всяка фор,1а на разnространие на новерителни свсдсння 
8. увреждане на имуществото на работодатс.1я и разпиляване материали, енергия 

и други срсдстJЗа, вскачсствсна работа. 
9. неизпълнение на други трудови ·3аJ1ължения. nредвидсни в чл.\87 т. \ О о 1 КТ 

Чл.27 Контролът по спазвансто на трудовата дисципли1Jа сс осъществява от директора, 
зам.-директора 110 спортната и учсбвата час1,замссrващитс директора учители със ·шtювсд. 

Чл.28 Дисщн шиtшрни ге накюания сс налагат 11а рабо·tницитс с мотивирана 'Jаrювед, 
издадена от директора. или 111 ынюмощс1ю със зансвед лице, която задъ.1жн rcmю съдържа 
името на нарушителя, вида на нарушението. времсто на извършвансто му и основание 1·о за 
налагане 11а дисциnлинар1юто наказание. 

Чл.29 r Jри оnредслянето 11а вил.а на дисци11линар1Ю I'O наказан йе сс вземат нрсдвид 
тсжестга на нарушението, обстоятелствата, нри които с извърнJсlю.както и поведснисто на 
11арушите:1я. 

Чл.ЗО За едно и също нарушение на трудовага дисциnлина може да бъле нaJIOЖCIIO само 
едно наказание. 

Чл.ЗJ Преди да приетъни към налагане на ;{исциплинарно trака1анис, работода rе.1ят с 
длъжен да изслуша работника ИJIИ да nриеме 11исмснитс му обяс11сния за с.1учи.1ото се,както �1 

да събсре и оцени nосочените от него дока1атслства. 
1 .Зшюведта за дисциплинарно наказанис се врЪ'IВа на работнИJ<а срещу IЮJtпис,като 

върху нея сс отбелязва датата на връчването. В случай.чс IIC може да бьдс връчена лнч1ю на 
нарушитсля,зановедта сс и·шраща с преnоръчано писмо с обратна ра1nиска на до\\аншия ;\ly 
адрес. 

2.Диснишшнарното нaкa'ЗatiiiC се счита за наложено от дсня на връчване на 
заповедта, съотвстно от деня на 11сйното ПОJiучаванс,когато е изнратсна по пощата с 11исмо с 
обратна разnиска. 

Чл.32 ДuCt(Uflлшmpuume паказания са: 
( 1 )1абелсжка� 
(2.)нрсдупреждснис за уволнение; 
(З.)нисltиплинарно уволнение� 

Чл. 33 Дuct(UflЛШillpиo уволиеиие itiOJice дt1 б1Jде IШЛOJtceuo при: 
(l)три закъснения или нрсждевремснни нанускапия на работа в един кшlсlщарсн 

мссец,всяко от които е ве по-ма.1КО от час; 
(2)нсявяване на работа в течение на два послсдовагслни работни дни бс·3 основание: 
(З).сисгсмни нарушення на трудовата дИС1{1111Лина� 
(4).з.юунотреба е доверието на работода rс.1я или разnространяване на повериrелни 

за него сведения; 
( 5 ).дРУI'И тежки нарушения 11а трудовата дисциnлина; 

Чл.34 В случай на шшш·ашо се отсъствие в работното време или при нсобхолимост от 
nо-ранно 11рик.аючване на работ1tия дсп,работникът ( учителят) с ;щ ьжсн nредварително да 
уведоми ръководс1вото на училището или главния )1ежурен учитеJI и да ПОЛ)ЧИ неговото 
paзpeWCIIИC. 

Чл.J5 .( 1 ) РаботодатеЛЯТ НЛИ рЪКОВОДИТСJIЯТ на СЪОТВС I IIOTO nодраздС.lСIШС МОЖС 
временно да ст етран и от рабо 111 раб о 1 ни к,който сс явява на работното си �tясто н 

състоянис,косто не му no1BOJIЯBa ла изnълнява трудовите си ·шдължения.употрсбява нрез 
работното време алкохол или друго упойван�о всщество.Отстраняването е в си:ш,11окато 
работникът не выстанови годнос·1 1а си да изнъ.1нява выложснитс му трудови Ф1 IIКции. 

(2).Прсз врсмсто,дока го грае отстраняването рабогникът не IЮлучава трудово 
възнаграждение. 
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(3)Работникът отговаря имущссr вено за вре;щ.която с nричинил на работо; щтсля 

поради нсбрсжносr при иJrи по повод изнълrrенисто rш трудовите си задължения.Размерът и 

редът за осъществяване на тази 011 аворност се Оtlреле;rят съгласно ра311оредбитс на 

/ {Сйстващото трудово зако rю; щтс;rство. 

(4)Имущсствената отговорност на работника сс нрилага независимо от 

дисциnлинарната.адм инист ративно-наказателната и наказюслната о r го ворност за същото 

ДСЯIIИС. 

(5)За вреда.която с причинена умишлено или в рсзу.1п1т на nрестьнление 11ли която с 

nричинеш1 нс при или 110 повод на и·шъл11снис на трудови1е задължения.отговорJЮсУrа сс 
опрсл.еля според гра)lщаJrското зако1 юдателст во 

Чл.36 Взаимодействие между IICJ.taГOI'И'Iecки и неiiедагопtчссюt нерсонал : 

(1) Взаи.модеtiствие iИeJicдy педагогически и пепедагогически персоиале подчииеио ua 

осиавиата t(еЛ ua училтцето: 

J. f lспсдаГОГИЧеСКИЯ ПCpCOIIa..l !ТОД!!О;>.1аП1 работата 11а П СдаГОГИЧССJ\ИЯ 
2. llсдаt'Огическ�iя 11срсонал спазва и·зисква11ия1 а OliiOCIIO nроцедурите и пра вила га за 

аrtминистративно обс.1ужванс. 

J. 0CIIOBIIO ИЗМСрСIIИе IШ ОПIОШеl t ИЯТа са ·гьрПИ'\10СТ, добронамсрСIIОСI' И TO.tCpa H ГIIOCT. 

(2) С11етоводител , касиер-до.ншаш , чис11шttки 
1. Получават информация за nогребностите н педаr·оr·ичсската работа. 
2. Предприемат действия за осигуряване на необходими ге 11ренпос rавки 1а удовлетворяване 

на nотрсбнос r rпе. 
З. Касиер -домакина nровежда оперативка с помощ11о - обсл)жващия персонал сутрин/ 8,00-

8,30/. 
4. Касиер-дома t< и11а изr-отвя r·рафик до 1-no чисJю 11а мсссна от11осно раз11асянс 

коресnо11дснцията на училището от 110мощrю обслужващия персонал но държавни I'C и общински 
инс1 и гуции в грана . 

(3) Техпичееки 11111ъ:тите:1 па учи:шщето. 
1.8 качеството tiЗ основен субект 11а адмитtсtра·rивtЮ1О в1аи\юдсйс• вис в училището 

тех11ичсския и·шълнител нолуча ва информация относ110 изискванията rш персонала 11а училището и 

УЧСIIИI\И Ге, В раМКИТС IIЭ O llpeДCJICI IИTC му задЪJIЖеllиИ; 

2.Води входяща и юходяща поща: 
З.Осъщесrвява и11форщщио11110 вза11\Юдсйствие с инстИl уции в града и стра11ата по искане 11а 

ръководителите 11а учищtщс 1о. 
4.Изработва доку,rс11ти . 110ръчани от ръководитс.титс в )'Чилището. 
5.flрисма 11 нрсдава документи ог 11 на 11ерсонала и учениците. 
6.Сьдейсгва организ аl ( и ята 11а рабагата, свър1ан11 с устройствения 11раоилник за въгрешшtя ред .. 
7. Съдейства рабо1ата на непсщ11 оr·ическия нсрсонал в случай на необходим ост . 

Ч:t. З 7 Колсh.-rивен 1 JJY1(0B договор - КТ Д 

(J) Страии 11 представuте;1(.'111во: 
1. Работодагснят сключва коЛСh."Тивния трудов договор с прел.с1 авитслr1 11а синднка;шите 

организации 1� учебното заведенис. след като те представят съr-ласуван H0\1CЖrtY им общ ПJЮСh."Т. 

2. Когато в учебното заведение сющикалнитс организации не могат Щ\ съ гласуват tЮ\1СЖд)' 

си общ 11роскr, работодат слят склю•1ва КТД със синдиканната организация • чии го 11роекJ' с np�1e1 ог 
общото събра нис на работниците и снужитслите с мrюзи11ство tювсче от поJtовината от 11сrовитс 
L(ЛCIIOBC. 

(2)Сключваие u вписваие: 

1. КТ/ � СС СКЛ Ю Ч Ва В ШICMetllla форма В три СКЗС \111Л Яра - ПО едИН За ВСЯКа ОТ страшне И СДИII 

за инспекцията по груда и се tiOДIIИCBa от ttрсдставитслитс 11а страшне .. 

2. Пр�t сrюр относ11о текста на логовора, J\ОI'Оворсн с текстът, който с рсr·истрнр:ш. 
(З)Влюаие в сшш и вре.нетраеие: 

1. КТД влиза в сила от дсr1я на сключоюrсто '-1У, доколкото в 11сго 11е с уr·оворено друго. 
2. КТД се смята сключе11 за срок о•· e:tlta rонина, докшrкото в него 11е е уr·оворено дру1 о. 
3. Работнини и с.1ужитс.rи , които 11е ч;rенуват в си11дикаJ111И opr·a11111attИИ, сrрана по ,цоговора 

МОГаТ да СС ПрисъедИНЯТ КЪМ СКЛЮЧС/IИЯ I<ТД С IIИCMCIIO '3а Я Шlе Н ИС JIO дирек гора ШIИ НО CИIIJtИKЭЛIIara 

оранизания, която с сключила доrовора.nо J)еда разшtсан вКТД. 
(4) Заявлеиия ,Жa.tбtl u mцaквamut 
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! . Работник и.rtи служител в СJJучаи ге , когато 11рсцсня r ·3а t teoбxoдtt \10 нодава r жа..1би, 1 n я uлсния 

ил и оплаквания до директора докумснта.:то оформени . 

2 . 1 1 рсдс гавя сс в nисмен UИ/�. 
З .Завсрява се във входяща поща 11а училище го 

4 .Тсх ническия и·311ълнитсл Jtоклалва на директора. 
5. )t ирскторът с Jt,lъжсн в срок от една седмица щ1 увсдом11 л1щсто ·за реда , 110 кой го ще сс обсЪ,'\11 и 

ре11111 ПОСГаВСIIИЯ 11pOбJtCM. 
6. Жалби ге и оплаква н ина, 1асягащи неrюсрсдствсно ИJtи оносредсно 11рофссионаmtия живог в 

УЧИ,111 ЩС ГО СС llj)CДCTЗIНIТ на 13 Н И '>1а11ИСТО на ПС , no ред yTO Ч IIC H � t ежду ЖаJ1бОПОдаватС.1Я �1 орr·ана, 
който JЖ31 л сж;щ молбата. 

7. Решснието на орt·ш �а , до кой го с t юдаJtсна жалба 1·а: 
7а)се взе\1а не nо-късно от един месец с;1сд датата на подаване на жалбата 
76)се предоставя на жалбоnодавателя . а нри съt·JJасисто �1у и 11а ПС. 

8.8 случай на необ ходимо ст жаJtбата сс предоставя за разглсждаttе на t·орсстоящия орr·анн. 
9. При подадсно зая влеttие за издаванс 11а дубJtикат 11а документ 1а завършс11а crettCII на 

образован11 е ,същоrо сс 'Заверява във вх одя щата книга, и в срок от 10 калсннарrt�t дни ог нонаването '1)' 
сс издава ltсобходим ия Л.OK)'\1Ctll'. 

ГЛАВАСЕДМА 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

Чл.38. f3сски работник в СУ има 11раво на свободен достъп Jto своето рабо1110 място в 

рамките на установсното работно време. 

Чл.39 Всеки работник има право на ;�осrъ11 до СУ 11 в извыtрабопю врсме.с paзpetiiCtiИC 

11а директора . 

Чл.40 С нрекр<пяване на трудовото правоотношенис с работни ка, т о й 1 1 ридоби ва ста·t ута 

на BЪIIIUJIO лице в СУ нри спазване на установсния за външни лиtщ пропускателен режим. 

Чл.4 J Работодатслят си заnазва nр<шото със заrювсд да утвърди дстайлюирани нравила 

За ДОСТЪII ДО OtrpCДCЛCIIИ рабОТНИ IIОМСЩеНИЯ. 

Чл.42 Проп ускателния режим в училище 1 о се осъществява от rшзач (невъоръжена 
Охрана), КО ЙТО КОНТрОЛИра 13,1ИЗанею И И1 ЛИ1аНСТО на yчCIIИitИTC • ПС)ЩГОI'ИЧССКИЯ И 

нсnс;щгогичсски nерсонал в училището , като изисква и нровсрява документи за самоличност и 
води книга за nосещенията от външни лица. 

ГЛАВА ОСМА 

ДОПЪЛИ ИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.43 Трудовият колектив в училище сс разпрс;tеля на ПСiЩI'Оt·ичсски 11 НС11СЩIГО1ичссюt 

11 C p COIIaJ I . 

Чл.44 Общото събранис в училището се състои от всички работници и служитс. tи. 

Чл.45 Общото събрание с редовно, к01·ато на него присъс·1 ват tювсчс от IIOJIOBHttaтa от 

рабОТНИЦИТе И СJIУЖИТСЛИТС 11 nриема рСШС Н \IЯТа СИ С обикновено МНОЗИIIСТВО ОТ 

п рисъстващи1 с. 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

ЗАI(ЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.46 За неуредсните с този нравилник вЪitроси сс nрилагат разпорелбите на 

действащото трудово законодателство н у гвърдснитс от работодателя вътрешни актове в СУ. 
Чл.4 7 1 Тастаящият nравилник влиза в сила в деня на ·щпознаването и може да бъде 

и1мснян и допълван по реда на неговото npиe:-.1at1e. 

чл. 48 Н еизnълненисто на ПВТР с нарушение на трудова· · · ;� дисщш.·ш на.За 
н;�рушенис на ПВТР сс счита вейко нсизttЪЛttешtе на 'Jадыtжсашsпа , nосочени н 

Правилника. При констатирани таюша, Директор·ьт на учил11щсто ortpcдe.tя ttttюtзatшятa 
съгласно действащите към момсtпа ра·шорсдби на КТ. 
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Чл.49 �кзсмнляр от правилника за вътрс1нния тpy/l.OR рсл. с на рюJJОJюжснис на 

работещите в СУ .. Стефан Караджа" в тлсл .. Сскрсгар'". 
Чл.50 Този прави.111ик сс и1дава от директора на училиJ i t<.:то на осноВШJИС чл.181 01 КТ и 

в съответствие с ьс съществуващата нор\1ати в на урслба и с съr Jшсуван и с със ше) ван с 
nрс;tсслатслитс на синдикаJJните ор1 аJJИ'З<щии, действащи в училище го. сы ласно чл.37 от КТ. 

Чл. 51 llac гоящият нршн1JIIJИК с в сила за )'LJсбната 2019/2020 1·одиш1. 
Чл.52 С oт; teJJнa зшювсл той може ;щ бъ;tс И>MCIIЯJJ и JtOHЪJIВШJ CJJC)t съгласуnанс със 

снндика.·шите ор1·е:шизации в училището. 
Чл.SЗ конис от нравилника е на разrюложсние на работнИiщтс и учитс.1итс в 

учителската стая в СУ"Стсфан Караджа.. J'J'Ш11 Хасково 

Чл.54 l lcJЛJIЪJJJICIIИC10 на опрслслс11ите залължения с llравилника за вътрсшн11я тру;юв 
ред с 11арушенис на тру;�овата дисциtiЛJ I Шl. 

Чл. 55 Вс11чки неуредсни с пpaвиJIJIIIKa вънроси сс ра·�1 Jtсж;щт с 1>1·:шсно дcikttШ ЩJПC 

tiOp'vta 1 и вни локументи в страната. 

IТсдаrоrичсският и нснедагогичсскJJЯТ нсрсонал са запознати с настоящия 11равитшк на 

Общо събранис-Про го кол номер ....... от . . . ..... 08.20201. 

СЪГЛЛС'УВЛЛ И : 

II.K11pcn n рсдстnнтсл на КТ Подкрепа в СУ .............. � ....... .. 
Ив.l\ачсRа nрсдседа1с-1 на СБУ към 

'

КII�Б в СУ�) ................ . 

Г. llикол онn IIpe� lct.:щпcл 11а C,LJ.IIYC в СУ . . ........... . \)Мдq ................ . 
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