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ПРАВИЛА 

за  ВЪТРЕШНИЯ  РЕД  в 
РИО - Русе 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ   ПЪРВИ 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. С настоящите правилата за вътрешния ред в Регионален инспекторат по 

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

служителите на РИО – Русе както по служебни така и по трудови правоотношения, съгласно 

Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Правилника за устройството и дейността на 

регионалните инспекторати по образованието и другите нормативни актове, регулиращи 

системата на предучилищно и училищно образование. 
 

Чл. 2. Контролът по изпълнение на настоящите правила вътрешния ред в РИО – Русе 

се осъществява от началника на РИО - Русе съгласно разпоредбите на Закона за държавния 

служител, Кодекса на труда и Правилника за устройството и дейността на регионалните 

инспекторати по образованието (ПУДРИО). 

 

 

РАЗДЕЛ   ВТОРИ 
СЪВЕЩАНИЯ 

 

Чл. 3. (1) Редовните съвещания с началник отделите се организират и ръководят от 

началника на РИО - Русе и се провеждат в понеделник, сряда и петък от 09.30 часа. 

(2) Оперативни съвещания с единия или двамата началници на отдели се провеждат и 
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във всеки друг момент при необходимост. 
 

Чл. 4. (1) Редовните съвещания с експерти от двата отдела се ръководят от началник 

отделите всеки понеделник и четвъртък от 10:30 часа, а при необходимост и в други дни. 

(2) На редовните съвещания на отделите експертите докладват в устна форма 

изпълнението на поставените им задачи. Доклада се представя в писмена форма по искане на 

началника на отдела в срок указан от него. 
 

Чл. 5. Служебни съвещания с директори на държавни и общински училища и центрове 

за подкрепа за личностно развитие се организират и ръководят от началника на РИО - Русе 

или от определен от него началник на отдел. Графикът и темите на съвещанията се съгласуват 

с началника на РИО- Русе и се съобщават по електронна поща или телефон на директорите 

най-късно един ден преди съвещанието. 
 

Чл. 6. Служебните съвещания с учителите се организират от старшите експерти по 

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

началника на РИО- Русе. 

 

 

РАЗДЕЛ   ТРЕТИ 
КОНТРОЛНА  ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 7. Контролната дейност на РИО- Русе се осъществява в съответствие с чл. 16, чл. 

17 и чл. 18 от ПУДРИО. 
 

Чл. 8 (1) При отказ под каквато и да е форма от страна на проверявания да бъде 

извършена проверка комисията, определена да извърши проверка, съставя протокол, който с 

доклад до началника на РИО - Русе. 

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

отговорност на виновните длъжностни лица. 
 

Чл. 9 (1) Цялостни, тематични и текущи проверки, а при необходимост и проверки 

извън утвърдения за годината план на РИО – Русе се извършват при спазване на процедура 

както следва: 

  1. Началникът на РИО – Русе издава своя заповед, с която определя: ���� състав на 

комисия: председател и членове; ���� вид на проверката; ���� период за осъществяване на 

проверката; ���� срок за изготвяне на констативен протокол, доклад и предложения за 

задължителни предписания при констатирани нарушения; ���� срок за отговор до лицето при 

необходимост. 

  2. Изготвен от председателя на комисията план за цялостна или тематична 

проверката, утвърден от началника на РИО- Русе; 

  3. Извършване на проверката в определената институция от системата на 

предучилищното и училищното образование съгласно плана за извършване на проверката и в 

определения за проверката срок; 

4. Изготвяне на констативен протокол, в който се описва установената 

фактическа обстановка и нейното съответствие или несъответствие с действащите правни 

норми. При констатиране на несъответствие в констативния протокол задължително се 
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посочва: � нарушената правна норма; � виновното длъжностно лице, � с какви свои действия 

или бездействия е осъществено нарушението; � в какво се състои нарушението; � кога е 

извършено нарушението; 

  5. Изготвяне на доклад до началника ни РИО - Русе, съдържащ основните 

констатации от проверката, а при необходимост и предложение за предписание; 

6. Изготвяне на проект на заповед за задължителни предписания, която се 

представя заедно с доклада по т. 5 само при констатирани нарушения. 

 (2) При нарушения, констатирани в резултат на извършената проверка, началникът на 

РИО - Русе издава заповед със задължителни предписания до директора на проверената 

институция от системата на предучилищното и училищното образование. Предписанията 

съдържат конкретни указания за отстраняване на установените при проверката нарушения, 

отговорник и срок за тяхното изпълнение. 

 (3) След изпълнение на предписанията директорът на проверявана институция може да 

внесе доклад до началника на РИО – Русе. Със своя заповед началникът на РИО - Русе може 

да определи комисия за проверка по изпълнение на направените предписания. 
 

Чл. 10. (1) Заповедта за проверка, констативния протокол, а когато е издадена и 

заповедта за предписания се внасят от председателя на комисията в училището, където се 

регистрират с входящи номера. 

 (2) След регистрирането й заповедта за предписания се връчва на директора, който се 

запознава с нея срещу подпис и дата. 

 (3) Констативните протоколи от проверки на учебно-възпитателния процес се връчват 

от съответния старши експерт на РИО – Русе на проверения учител, което той удостоверява с 

подписа си. 

 

 

РАЗДЕЛ   ЧЕТВЪРТИ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Чл. 11. (1) В РИО – Русе се води документация, определена в чл. 22 от ПУДРИО. 

(2) Входящата и изходящата документация в и от РИО - Русе се завежда и описва в 

съответствие и при спазване разпоредбите на чл. 13 и чл. 15 от ПУДРИО. 
 

Чл. 12. (1) Входящата кореспонденция се предава от техническия секретар на 

началника на РИО – Русе, който в изпълнение на чл. 14 от ПУДРИО възлага служебните 

преписки с резолюция до началниците на отдели. Резолюцията съдържа указание, срок 

за изпълнение, дата и подпис. 

(2) След поставяне на резолюция от началника на РИО – Русе преписката се предава от 

техническия секретар на съответния началник отдел или служител срещу подпис до 

приключване на работния ден, в който е поставена резолюция от началника на РИО- Русе. 

(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 РИО- Русе или нормативно не е 

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

поставените с резолюцията задачи трябва да бъдат изпълнени в тридневен срок. 



4

 

(2) Техническия секретар- касиер следи за сроковете по преписките и ежеседмично 

информира на началника на РИО- Русе за неприключените в срок служебни преписки 
 

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

на началника на РИО- Русе. 

 (2) Копието на документа, оставащ в РИО- Русе задължително съдържа още: 

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

- дата на съгласуване, име и подпис на началника на съответния началник 

отдел, който е съгласувал документа. 
 

Чл. 15. Старшите експерти и служителите в РИО- Русе се задължават: 

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

задача документи и след приключването им своевременно да ги връщат във вида, в който са 

ги получили на техническия секретар; 

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

РИО – Русе; 

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

продължени само по преценка на началника на РИО- Русе. 

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

на служебни документи и информация, станала им известна по повод служебните им задачи. 

  5. Ползването на документи от архива на РИО- Русе става с писмена заявка, 

съгласувана от началника на отдела и одобрена от началника на РИО- Русе при спазване на 

правилата за работа в учрежденските архиви. 
 

Чл. 16. (1) Старшите експерти фотокопират нужните им материали на копирните 

машини на съответния отдел. 

 (2) Забранява се използването на служебните ксерокс машини за размножаване на 

материали, несвързани със служебната дейност на служителите на РИО- Русе. 

 

 

РАЗДЕЛ   ПЕТИ 
РАБОТНО  ВРЕМЕ  И  ОТПУСКИ 

 

Чл. 17. (1) В своята дейност служителите на РИО – Русе по държавни и по трудови 

правоотношения се ръководят от законите в страната и длъжностните си характеристики, 

утвърдени от съответно министъра на образованието и науката и от началника на РИО - Русе. 

 (2) Началникът на РИО - Русе може да възложи на старши експертите и допълнителни 

дейности за изпълнение, извън предвидените в длъжностната им характеристика, за които 

няма назначени експерти на щат в РИО- Русе. 
 

Чл. 18. (1) Работното време на служителите в РИО – Русе 8 (осем) часа дневно и 40 

(четиридесет) часа седмично при петдневна работна седмица от 9:00 до 17:30 часа с обедна 

почивка от 13:00 до 13:30 часа. за всеки работен ден. 

(2) Работното време в РИО – Русе е с променливи граници като служителите сами 

определят началото на работното си време в периода от 7.30 до 10.00 часа. Края на работния 

ден се определя от началото на работното ден след задължително отработване на 8 (осем) 

часа дневно. 
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(3) Служителите на РИО – Русе определят границите на работния си ден във връзка 

със служебните им задачи за деня, с мотивирано искане и след съгласуване с началника на 

отдела. Началника на РИО – Русе издава заповед за определяне на границите на работния ден. 

(4) Извън случаите по ал. 3 работното време на служителите в РИО – Русе е от 9.00 до 

17.30 часа с половин час обедна почивка от 12.00 до 14.00 часа. Обедната почивка за 

длъжността „Специалист по информационно обслужване“ е от 12.30 до 13.00 часа, като в този 

период от време младши специалиста изпълнява задълженията си в стая № 2 и отговаря на 

служебния телефон и обслужва административно гражданите. 

(5) Служителите на РИО – Русе могат да ползват и втора почивка, не по-дълга от три 

астрономически часа, по график, утвърден от началника на инспектора, при необходимост. 

(6) Началниците на отдели контролират спазването на 8-часовия работен ден от 

служителите на отдела. 
 

Чл. 19 (1) Освен обедната почивка служителите на РИО – Русе имат право и на втора 

почивка, не по-голяма от 3 (три) часа дневно. 

(2) Втората почивка по ал. 1 не е задължителна за ползване и се предоставя в кръгли 

и/или половин часове в зависимост текущите задачи на служителите. 

(3) Началниците на отдели изготвят ежеседмичен график за ползването на втората 

почивка и го представят на началника на РИО – Русе за утвърждаване до края на последния 

работен ден на предходната седмица. 

(4) Изменения на графиците по ал. 3 се допускат поради изпълнението на неотложни 

служебни задачи и ангажименти. Измененията на графиците се утвърждават от началника на 

РИО – Русе по предложение на началниците на отдели. 

(5) Началниците на отдели съхраняват графиците за обедните и вторите почивки и 

водят ежемесечен отчет за ползването им. 
 

Чл. 20. Старши експертите и определение със заповед на началника на РИО- Русе 

служители по трудови правоотношения работят при условията на ненормиран работен ден. 

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. 21. Когато се наложи, при извънредни обстоятелства и ситуации, служителите от 

РИО могат да бъдат повикани за изпълнение на служебните си задължения и в почивните 

дни, като положения за тези дни труд се организира при условията и реда на КТ и ЗДС. 
 

Чл. 22. Видът и размера на отпуските в РИО - Русе са съгласно кодекса на труда, 

Закона за държания служител, Наредбата за работното време, почивките и отпуските и 

заповеди на министъра на образованието, младежта и науката и на началника на РИО- Русе. 
 

Чл. 23. (1) Заявленията за редовен платен годишен отпуски се подават на бланки, по 

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

на отпуска. 

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

същият е бил съгласуван от началника на отдела и заявлението е било регистрирано от 

Старши специалиста „Анализ на информацията и човешки ресурси” в специално 

предназначения за това дневник. 

 (3) Заповедта за разрешаване на редовния платен годишен отпуск се регистрира от 
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Старши специалиста „Анализ на информацията и човешки ресурси” в специално 

предназначения за това дневник. Копие от заповедта се ръчва на лицето, а второ копие се 

съхранява в личното дело на лицето. 

 (4) За изпълнението на посочената процедура отговаря Старши специалиста „Анализ 

на информацията и човешки ресурси” 

 

 

РАЗДЕЛ   ШЕСТИ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 24. За неспазване на разпоредбите на настоящите вътрешни правила служителите 

на РИО- Русе носят дисциплинарна отговорност по реда на Закона за държавния служител 

или по реда на Кодекса на труда. 
 

Чл. 25. (1) Всички служители от РИО- Русе удостоверяват с подписа си, че са 

запознати с настоящите Вътрешна правила за дейността в РИО- Русе.. 

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

юрисконсулт и техническия секретар. 
 


