
 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  Министерство на образованието и науката 

  Регионално управление на образованието – гр. Русе 

  

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

за  ВЪТРЕШНИЯ  РЕД  в 

РУО – Русе 
 

(съгласно чл. 3, ал. 2, т. 4 от ПУФРУО) 
 

 

 

 

ГЛАВА   ПЪРВА 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. С настоящите правилата за вътрешния ред в Регионално управление на 

образованието - гр. Русе (РУО- Русе) се конкретизират правата и задълженията на 

служителите на РУО – Русе по служебно и по трудово правоотношение, съгласно Закона за 

държавния служител (ЗДСл), Кодекса на труда (КТ), Правилника за устройството и 

функциите на регионалните управления на образованието (ПУФРУО) и другите нормативни 

актове, регулиращи системата на предучилищно и училищно образование. 
 

Чл. 2. Контролът по изпълнение на настоящите Правила за вътрешния ред в РУО – 

Русе се осъществява от началника на РУО - Русе по реда и условията на ЗДСл, КТ и 

ПУФРУО. 

 

 

 

ГЛАВА   ВТОРА 

УСТРОЙСТВО,  ФУНКЦИИ  И  СТРУКТУРА 
 

Чл. 3. (1) РУО – Русе се управлява и представлява от началник, с правомощия и 

задължения, установени с чл. 3 от ПУФРУО. 
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(2) В РУО – Русе функционират два отдела: 

  т. 1. Отдел Организационно-методическа дейност и контрол (ОМДК) – 

специализирана администрация 

  т. 2. Отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно 

обслужване (АПФСИО) – обща администрация 

(3) Отделите се ръководят от началници но отдели. 

(4) При отсъствие на началника на РУО – Русе, той се замества от някой от 

началниците на отдели при условията на чл. 4 от ПУФРУО. По изключение, началникът на 

РУО – Русе може да бъде заместван и от служител по служебно правоотношение. 
 

Чл. 4. (1) Отдел АПФСИО осигурява цялостната дейност на РУО – Русе чрез: 

  т. 1. правно обслужване 

  т. 2. обслужване в областта на човешките ресурси 

  т. 3. деловодно обслужване 

  т. 4. обслужване в областта на финансово-стопански дейности 

  т. 5. обслужване в областта на информационните дейности 

(2) Дейността на отдел АПФСИО се осъществява от служители, работещи по 

служебни и по трудови правоотношения. 

(3) Служителите от отдел АППФСИО реализират функциите на отдела, установени с 

чл. 13 от ПУФРУО чрез изпълнението на възложените им служебни задачи както следва: 

  т. 1. главният юрисконсулт реализира правното обслужване на РУО – Русе 

чрез изпълнението на функциите, установени с чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 4, б. „ж“ от ПУФРУО. 

  т. 2. главният специалист „Човешки ресурси“ реализира обслужването на РУО 

- Русе в областта на човешките ресурси чрез изпълнението на функциите, установени с чл. 

13, ал. 1, т. 2, б. „а“ – „ж“ от ПУФРУО. 

  т. 3. главният специалист реализира деловодното обслужване на РУО – Русе 

чрез изпълнението на функциите, установени с чл. 13, ал. 1, т. 2, б. „ж“ и т. 3 от ПУФРУО. 

  т. 4. Главният счетоводител, старшият експерт по финансово осигуряване и 

счетоводител реализират обслужването на РУО - Русе в областта на финансово-стопански 

дейности чрез изпълнението на функциите, установени с чл. 13, ал. 1, т. 4 от ПУФРУО. 

  т. 5. Изпълнител шофьор-домакинът реализира обслужването на РУО - Русе в 

областта на стопанските дейности чрез изпълнението на функциите, установени с чл. 13, ал. 

1, т. 4, б. „б“ от ПУФРУО. 

  т. 6. Главният специалист по информационно обслужване и анализ на 

информацията реализира обслужването на РУО - Русе в областта на информационните 

дейности чрез изпълнението на функциите, установени с чл. 13, ал. 1, т. 5 от ПУФРУО. 
 

Чл. 5. (1) Отдел ОМДК осъществява изпълнението на основните функции и 

специфичните дейности на РУО – Русе, изброени подробно в чл. 14 от ПУФРУО. 

(2) Дейността на отдел ОМДК се осъществява от служители, работещи по служебни 

правоотношения. 

(3) Старшите експерти от отдел ОМДК реализират функциите на отдела, установени 

с чл. 14 от ПУФРУО чрез изпълнението на възложените им служебни задачи. 
 

Чл. 6. (1) Служителите на РУО – Русе по служебни правоотношения изпълняват 

задълженията си съгласно ЗДСл и подзаконовите му нормативни актове, ПУФРУО, 

настоящите вътрешни правила и длъжностните им характеристики утвърдени от министъра 

на образованието и науката. 
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(2) Служителите на РУО – Русе по трудови правоотношения изпълняват 

задълженията си съгласно КТ и подзаконовите му нормативни актове, ПУФРУО, 

настоящите вътрешни правила и длъжностните им характеристики утвърдени от началника 

на РУО - Русе. 

 

 

 

ГЛАВА   ТРЕТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ДЕЙНОСТТА  В  РУО - РУСЕ 
 

Раздел І  СЪВЕЩАНИЯ 
 

Чл. 7. (1) Началникът на РУО – Русе организира и ръководи редовни и оперативни 

съвещания. 

(2) Редовни съвещания с началник отдел ОМДК и началник отдел АПСИО се 

провеждат в понеделник, сряда и петък от 09.30 часа. 

(3) Оперативни съвещания с единия или двамата началници на отдели в РУО – Русе 

се провеждат и във всеки друг момент при необходимост. 

(4) Оперативни съвещания със служителите на отдели в РУО – Русе се провеждат по 

преценка на началника на РУО – Русе. 
 

Чл. 8. (1) Началник отдел ОМДК и началник отдел АПФСИО организират и 

ръководят редовни и оперативни съвещания със служителите от отдела, който ръководят. 

(2) Редовните съвещания със служителите от двата отдела се провеждат всеки 

понеделник и четвъртък от 10:30 часа. На редовните съвещания началник отделите 

разпределят предстоящите задачи, а служителите докладват в устна форма изпълнението на 

поставените им задачи. 

(3) Оперативни съвещания със служителите на отдела се провеждат по преценка на 

началника на отдела. 
 

Чл. 9. Служебни съвещания с директори на държавни и общински училища и 

центрове за подкрепа за личностно развитие се организират и ръководят от началника на 

РУО - Русе или от определен от него началник на отдел. Датата и часа на провеждане на 

съвещанията се съобщават по електронна поща на директорите най-късно един ден преди 

съвещанието. 
 

Чл. 10. Служебните съвещания с учителите се организират от старшите експерти по 

предмети. Графикът и темите се съгласуват с началник отдел ОМДК и се утвърждават от 

началника на РУО- Русе. 

 

Раздел  ІІ  ДВИЖЕНИЕ  НА  ПРЕПИСКИТЕ  И  КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА 
 

Чл. 11. (1) Движението на преписките и кореспонденцията в РУО – Русе се 

осъществява по реда на чл. 22, чл. 23 и чл. 24 от ПУФРУО. 

(2) Преписките и кореспонденцията се възлагат на служителите с резолюция на 

началника на РУО – Русе и/или на началниците на отдели. Резолюцията съдържа: 

т.1. указание за изпълнение,  

т.2. срок за изпълнение,  
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т.3. дата  

т.4. подпис на възлагащия преписката. 
 

Чл. 12. (1) Постъпилата в РУО – Русе входящата кореспонденция се предава от 

главния специалист на началника на РУО – Русе, който възлага преписките или 

кореспонденцията с резолюция до началниците на отдели и/или до конкретен служител.  

(2) До приключване на работния ден, в който е поставена резолюция от началника на 

РУО- Русе, главният специалист предава преписката или кореспонденцията на съответния 

началник на отдел или на съответния служител срещу подпис. 

(3) Когато преписката е предадена на някой от началниците на отдели те възлагат 

изпълнението на преписките на един или повече служители, като посочват изрично кой 

отговаря за изпълнението на задачата. 
 

Чл. 13. (1) Когато с резолюция на началника на РУО- Русе или нормативно не е 

определен срок за изпълнение или такъв не произтича от съответния входящ документ или 

от законов или подзаконов нормативен акт, поставените с резолюцията задачи трябва да 

бъдат изпълнени в тридневен срок. 

(2) Главният специалист следи за сроковете по преписките и ежедневно информира 

началника на РУО- Русе за неприключените в срок служебни преписки. 
 

Чл. 14. (1) Изходящата кореспонденция се изготвя в два екземпляра с място за 

подписа на началника на РУО - Русе. 

 (2) Екземпляра на документа, оставащ в РУО - Русе задължително съдържа още: 

- име и подпис на служителя, който ги е изготвил; 

-  име и подпис на началника на съответния началник отдел, който е 

съгласувал документа. 
 

Чл. 15. (1) Старшите експерти и служителите в РУО- Русе се задължават: 

  1. Да съхраняват предадените им за ползване или за изпълнение на определена 

задача оригинални документи и след приключването им своевременно да ги връщат във 

вида, в който са ги получили; 

  2. Да не работят с нерегистрирани документи и без резолюция на началника 

на РУО – Русе и/или на началника на отдела; 

  3. Да спазват определените с резолюциите срокове. Сроковете могат да бъдат 

продължени само по преценка на началника на РУО - Русе. 

4. Да не разпространяват по никакъв начин и по никакъв повод съдържанието 

на служебни документи и информация, станала им известна по повод изпълнението на 

служебните им задачи. 

 (2) При необходимост от ползване на документи, предадени в учрежденския архив на 

РУО – Русе, изваждането, ползването и връщането на съответната архивна единица се 

извършва при спазване на реда и условията на Наредба за реда за организирането, 

обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в 

учрежденските архиви на държавните и общинските институции 

 

 

Раздел  ІІІ  КОНТРОЛНА  ДЕЙНОСТ 
 

Чл. 16. Контролната дейност на РУО- Русе се осъществява в съответствие с чл. 17, 
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чл. 18 и чл. 19 от ПУФРУО. 
 

Чл. 17 (1) При отказ или препятстване под каквато и да е форма от страна на 

проверявания да бъде извършена проверка, комисията, определена да извърши проверка, 

съставя протокол, който внася с доклад до началника на РУО - Русе. 

 (2) В случаите по ал. 1 началникът на РУО - Русе може да търси дисциплинарна 

отговорност на виновните длъжностни лица. 
 

Чл. 18 (1) В осъществяване на контролната си дейност РУО – Русе извършва 

проверки както следва: 

т. 1. тематични и текущи проверки по плана на РУО – Русе 

т. 2. проверки, възложени от МОН 

т. 3. проверки по жалби и сигнали 

т. 4. други проверки, извън случаите по т. 1, т. 2 и т. 3. 

 (2) Проверките по ал. 1, т. 1 - тематични и текущи проверки по плана на РУО – Русе, 

се осъществяват по реда на чл. 18 и чл. 19 от ПУФРУО. 

 (3) Проверките по ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 се осъществяват по реда на чл. 18 и чл. 19 от 

ПУФРУО без да се изготвя план по чл. 18, ал. 3 от ПУФРУО за извършване на проверките. 

 

 

Раздел  ІV  КОМАНДИРОВКИ 
 

Чл. 19. (1) Служителите в РУО- Русе могат да командировани в страната при 

спазване на изискванията на наредбата за командировките в страната. Заповедта за 

командировка се издава от началника на РУО - Русе. 

(2) Служителите по служебни правоотношения в РУО – Русе могат да бъдат 

командировани в чужбина при спазване на Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина. Заповедта за командировка се издава от министъра на 

образованието и науката по предложение на началника на РУО – Русе. 
 

Чл. 20. При необходимост началникът на  РУО - Русе може да издаде заповед за 

задгранична командировка на служители по трудово правоотношение в РУО – Русе или на 

директори на общински и държавни неспециализирани училища, на общински и държавни 

центрове за специална образователна подкрепа и на центрове за подкрепа за личностно 

развитие – самостоятелни общежития. 

 

 

Раздел  V  РАБОТНО  ВРЕМЕ,  ПОЧИВКИ  И  ОТПУСКИ 
 

Чл. 21. (1) Работното време на служителите в РУО - Русе е 8 (осем) часа дневно и 40 

(четиридесет) часа седмично при петдневна работна седмица. 

(2) Работният ден започва в 9.00 часа и завършва в 17.30 часа с 30 (тридесет) минути 

обедна почивка от 13.00 часа до 13.30 часа. 

(3) Условията е реда за промяна на началния и крайни час на работния ден, периода 

на ползва на обедната почивка, периода на ползване на втора обедна почивка и нейната 

продължителност са уредени в чл. 25 от ПУФРУО. 
 

Чл. 22. Старши експертите и определените със заповед на началника на РУО- Русе 

служители по трудови правоотношения работят при условията на ненормиран работен ден. 
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Те са длъжни при необходимост да идват или да останат и преди/след установеното работно 

време за изпълнение на спешни и неотложни служебни задачи. 
 

Чл. 23. Служителите в РУО - Русе могат да бъдат повикани за изпълнение на 

служебните си задължения и в почивните дни в следните случаи: 

т. 1. за провеждане на областни и национални олимпиади и състезания; 

т. 2. за провеждане на национални и регионални външни оценявания; 

т. 3. за работа на регионалната комисия по организиране и провеждане на 

ДЗИ; 

т. 4. за работа на областните комисии по организиране на дейностите по 

приемане на ученици в VІІІ и ІХ клас по държавен план- прием; 

т. 5. При извънредни обстоятелства и ситуации. 
 

 Чл. 24. За административното обслужване на гражданите със заповед на началника 

на РУО – Русе се осигурява непрекъснато работно време на деловодството на РУО – Русе. 
 

Чл. 25. (1) Видът и размера на отпуските на служителите в РУО - Русе са съгласно 

КТ, ЗДСл, Наредбата за работното време, почивките и отпуските и заповеди на министъра 

на образованието и науката и на началника на РУО- Русе. 

(2) За ползването на платения годишен отпуск се изготвя график в края на 

предходната календарна година, който се утвърждава от началника на РУО – Русе със 

заповед. 
 

Чл. 26. (1) Заявленията за редовен платен годишен отпуски се подават на бланки, по 

утвърден от началника на РУО- Русе образец, не по-късно от 5 работни дена преди началото 

на отпуска. 

 (2) Началника на РУО - Русе разрешава редовния платен годишен отпуск след като 

същият е бил съгласуван от началника на отдела. 

 

 

Раздел VІ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Чл. 27. (1) В РУО – Русе се води документация, определена в чл. 26 от ПУФРУО. 

(2) В РУО – Русе се води и друга по вид документация, съгласно действащите закони 

и подзаконови нормативни актове. 
 

Чл. 28. (1) Началникът на РУО – Русе със заповед определя длъжностните лица, 

които да водят и съхраняват документация, съгласно действащите закони и подзаконови 

нормативни актове. 

(2) За разкриването, воденето и съхраняването на документацията, водена в РУО– 

Русе отговарят длъжностни лица както следва: 
 

  т. 1. Главен специалист за: 

   т. 1.1. Входящ дневник ЕДСД и класьор към него 

   т. 1.2. Изходящ дневник ЕДСД и класьор към него 

   т. 1.3. Книга за регистриране на заповедите на началника на РУО - Русе 

и класьор към нея 

   т. 1.4. Книга за регистриране на констативните протоколи и класьор 

към нея. Към всеки протокол се прилагат: заповедта за извършване на проверка, доклада за 
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внасяне на констативния протокол, заповед за предписания, ако е издадена такава и доклад 

до МОН или отговор до лицето, ако е изготвян такъв. 

   т. 1.5. Книга за регистриране на обявите за свободни работни места и 

класьор към нея 

   т. 1.6. Книга за сигналите и предложения от граждани и класьор към 

нея 

   т. 1.7. Книга за регистриране на заповедите за командировка в страната 

на служителите на РУО – Русе и на директорите на общински и държавни 

неспециализирани училища и на общински и държавни центрове за специална 

образователна подкрепа и на центрове за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни 

общежития и класьор към нея. 
 

  т. 2. Главен специалист „Човешки ресурси“: 

   т. 2.1. Книга за регистриране на трудовите договори със служители по 

трудови правоотношения в РУО – Русе и директорите на общински и държавни 

неспециализирани училища и на общински и държавни центрове за специална 

образователна подкрепа и на центрове за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни 

общежития и класьор към нея. 

   т. 2.2. Книга за регистриране на допълнителни споразумения със 

служители по трудови правоотношения в РУО – Русе и директорите на общински и 

държавни неспециализирани училища и на общински и държавни центрове за специална 

образователна подкрепа и на центрове за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни 

общежития и класьор към нея. 

   т. 2.3. Книга за регистриране на заповеди за прекратяване на трудовите 

договори със служители по трудови правоотношения в РУО – Русе и директорите на 

общински и държавни неспециализирани училища и на общински и държавни центрове за 

специална образователна подкрепа и на центрове за подкрепа за личностно развитие – 

самостоятелни общежития и класьор към нея. 

   т. 2.4. Книга за регистриране на заявленията за отпуски на служителите 

в РУО – Русе и на директорите на общински и държавни неспециализирани училища и на 

общински и държавни центрове за специална образователна подкрепа и на центрове за 

подкрепа за личностно развитие – самостоятелни общежития. 

   т. 2.5. Книга за регистриране на заповедите за отпуски на служителите 

в РУО – Русе и на директорите на общински и държавни неспециализирани училища и на 

общински и държавни центрове за специална образователна подкрепа и на центрове за 

подкрепа за личностно развитие – самостоятелни общежития. 

   т. 2.6. Книга за начален инструктаж по безопасност и здраве при работа 

за служителите в РУО – Русе  

   т. 2.7. Книга за начален инструктаж по безопасност и здраве при работа 

за директорите на общински и държавни неспециализирани училища и на общински и 

държавни центрове за специална образователна подкрепа и на центрове за подкрепа за 

личностно развитие – самостоятелни общежития. 

   т. 2.8. Книга за периодичен инструктаж по безопасност и здраве при 

работа за служителите в РУО – Русе  

   т. 2.9. Книга за периодичен инструктаж по безопасност и здраве при 

работа за директорите на общински и държавни неспециализирани училища и на общински 

и държавни центрове за специална образователна подкрепа и на центрове за подкрепа за 
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личностно развитие – самостоятелни общежития. 

   т. 2.10. Книга за регистриране на трудовите злополуки служителите в 

РУО– Русе и на директорите на общински и държавни неспециализирани училища и на 

общински и държавни центрове за специална образователна подкрепа и на центрове за 

подкрепа за личностно развитие – самостоятелни общежития и класьор към нея. 

   т. 2.11. Книга- дневник за издадените трудови книжки за служителите 

по трудово правоотношение в РУО– Русе и на директорите на общински и държавни 

неспециализирани училища и на общински и държавни центрове за специална 

образователна подкрепа и на центрове за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни 

общежития. 

   т. 2.12. Книга- дневник за издадените трудови книжки за служителите 

по трудово правоотношение в РУО– Русе и на директорите на общински и държавни 

неспециализирани училища и на общински и държавни центрове за специална 

образователна подкрепа и на центрове за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни 

общежития. 

   т. 2.13. Книга за регистриране на заявленията за назначаване и 

освобождаване на служителите по трудово в РУО – Русе. 

   т. 2.14. Книга за регистриране на заявленията и документите на 

кандидатите за конкурс за длъжностите по служебно правоотношение в РУО – Русе. 

   т. 2.15. Книга за регистриране на заявленията и документите на 

кандидатите за конкурс за длъжността „Директор“ на общински и държавни 

неспециализирани училища и на общински и държавни центрове за специална 

образователна подкрепа и на центрове за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни 

общежития и класьор към нея. 

   т. 2.16. Книга за регистриране на болничните листи на служителите на 

РУО – Русе и на общински и държавни неспециализирани училища и на общински и 

държавни центрове за специална образователна подкрепа и на центрове за подкрепа за 

личностно развитие – самостоятелни общежития и класьор към нея. 

   т. 2.17. Касова книга. 
 

  т. 3. Старши експерт „Организация на средното образование“ – г-жа 

Виржиния Пехова: 

   т. 3.1. Входящ регистър на документи за признаване на завършен срок, 

клас/класове, етапи, степени на образование и/или професионална квалификация, издадени 

от училища на чужди държави и класьор към него. 

   т. 3.2. Входящ дневник за заявления за приемане на ученици с 

хронични заболявания. 

   т. 3.3. Регистрационна книга за издадените документи за завършена 

степен на образование и за придобита професионална квалификация – дипломи за средно 

образование (частни училища). 

   т. 3.4. Регистрационна книга за издадените документи за завършена 

степен на образование и за придобита професионална квалификация – свидетелства за 

основно образование. 

   т. 3.5. Регистрационна книга за издадените документи за завършена 

степен на образование и за придобита професионална квалификация – удостоверения за 

завършен гимназиален етап. 

   т. 3.6. Регистрационна книга за издадените дубликати на документите 
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за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация. 

   т. 3.7. Регистрационна книга за издадените удостоверения по 

документи, издадени от училища на чужди държави. 

   т. 3.8. Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения 

по документи, издадени от училища на чужди държави. 
 

  т. 4. Началник отдел ОМДК 

   т. 4.1. Годишен план и годишен отчет на РУО – Русе. 

   т. 4.2. Документация от държавни зрелостни изпити, национални 

външни оценявания, изпити за проверка на способностите. 
 

  т. 5. Главен счетоводител 

   т. 5.1. Книга за регистриране на дарения и класьор със свидетелства за 

дарения към нея. 

   т. 5.2. Документи от финансови ревизии и одити. 
 

  т. 6. Главен юрисконсулт -  

   т. 6.1. протоколи за унищожени печати на закрити държавни, 

общински, частни училища и обслужващи звена. 

   т. 6.2. досиета по заявления за достъп до обществена информация 

   т. 6.3. протоколи за унищожени печати на закрити държавни, 

общински, частни училища и обслужващи звена. 

   т. 6.4. досиета по заявления за достъп до обществена информация 

   т. 6.5. досиета по процедури по обявяване и провеждане на избор на 

изпълнител на обществени поръчки 
 

Чл. 29. Документацията по чл. 11 се води и съхранява при условия както следва: 

  т. 1. Книгите и дневниците се прошнуроват. Когато книгата или дневника не е 

номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на 

листа. 

  т. 2. На титулната страница на книгите и дневниците се отбелязват датите на 

тяхното започване и приключване. 

  т. 3. Книгите и дневниците се попълват на ръка със син химикал. 

  т. 4. Номерацията на книгите и дневниците се подновява на календарна 

година. 

  т. 5. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично 

отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при попълване на 

документите се коригират с червен химикал. При отстраняване на допусната грешка в 

книгите и дневниците длъжностното лице, допуснало грешката, с червен химикал задрасква 

с една хоризонтална черта сгрешения текст, възможно най-близко до сгрешения текст 

вписва верния текст, изписва длъжността и фамилията си и полага подписа си, под който се 

подписва и началникът на РУО – Русе и се полага печатът РУО - Русе. 

  т. 6. Анулирането на сгрешени и/или пропуснати редове или страници се 

извършва по реда на поправяне на сгрешен текст. 
 

 Чл. 30. Документите, които се попълват по образец в електронен вид, се разпечатват, 

като длъжностните лица, определени да ги водят, и директорът подписват края на всяка 
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страница и се полага печатът на институцията. Страниците се номерират, прошнуроват и 

подпечатват. 

 

 

 

ГЛАВА   ЧЕТВЪРТА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 31. За неспазване на разпоредбите на настоящите вътрешни правила служителите 

на РУО- Русе носят дисциплинарна отговорност по реда на КТ и ЗДСл. 
 

Чл. 32. (1) Всички служители от РУО- Русе удостоверяват с подписа си, че са 

запознати с настоящите Правила за вътрешния ред в РУО- Русе. 

 (2) Копие от настоящите правила се съхранява при началниците на отдели, главния 

юрисконсулт и главния специалист. 
 

Чл. 33. (1) Настоящите Правила за вътрешния ред в РУО - Русе са разработени на 

основание чл. 3, ал. 2, т. 4 от ПУФРУО и са утвърдени със Заповед № РД 01- 137/01.03.2017 

год. на началника на РУО – Русе и влизат в сила от 01.03.2017 год. 

 (2) Изменения и допълнения на настоящите правила се извърша по реда на тяхното 

утвърждаване. 


