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Раздел I. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) С настоящите правила се уреждат основни правила и норми за 

обезпечаване експлоатацията, нормиране и отчитане на разходите по издръжката 

на МПС на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия. 

(2) Реда за разпределението и ползването на моторните превозни средства на 

ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия. 

(3) Реда за ползване на служебните МПС при осъществяване на транспортно 

обслужване на служебната дейност на  моторните превозни средства на ПГХРТ 

„Цар Симеон Велики” гр. Провадия. 

(4) Определяне на разходни норми, обработване и отчитане на 

документацията при експлоатация и обслужване на служебните моторни превозни 

средства на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия. 

(5) Задължения на шофьорите или служителите в ПГХРТ „Цар Симеон 

Велики” гр. Провадия при управление и стопанисване на моторните превозни 

средства. 

 

Раздел II. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ МПС – 

СОБСТВЕНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Чл. 2. Служебните автомобили собственост на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” 

гр. Провадия, да се ползват само и единствено за и във връзка с изпълнение на 

служебните ангажименти.  

Чл. 3.  Категорично е забранено използването на служебни автомобили за 

лични нужди, както и в почивни и празнични дни, освен със заповед на директора 

на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия в изпълнение на служебните 

задължения на съответните длъжностни лица. 

Чл. 4. Служебните МПС на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия се 

ползват от служители за изпълнение на служебни задачи, за осъществяването на 

които е необходим транспорт.  

Чл. 5. Автомобилите по чл. 4 и ползването им се определят със заповед на 

директора. 

1. Право да ползват служебен автомобил при командировка имат директора и 

служителите, за които такъв вид транспорт е определен с командировъчна 

заповед. 

2. За употребявани МПС основната разходна норма за всеки автомобил се 

определя от комисия, определена със заповед на директора на ПГХР 
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Чл. 6. (1) Служебните автомобили се управляват от директора и шофьор при 

ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия, притежаващи необходимата 

квалификация и правоспособност, съгласно длъжностната   характеристика или с 

изрична заповед на директора. 

(2)  На съответния водач се зачислява чрез личен картон служебен автомобил 

и същия носи отговорност за състоянието, съхранението и опазването на МПС, 

което управлява.  

(3) При необходимост, служебно МПС може да бъде управлявано от 

служител, определен съответно със заповед на директора.  

(4) При покупка на автомобил се изготвя Акт за заприхождаване, при 

безвъзмездно предоставяне се издава Заповед и се изготвя приемно-предавателен 

протокол. 

(5) Предаването на служебен автомобил на други органи се извършва след 

съгласуване на общо събрание, със Заповед на директора и се изготвя договор с 

приемно-предавателен протокол. 

Чл. 7. (1) Транспортното обслужване за командировки в страната на 

служители от ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия се осъществява въз 

основа на утвърдена от директора заявка за транспорт. Заявките се правят при 

заместник-директор в училището.  

(2) Заявителят за транспорт подава пълна информация за ангажимента, 

включващ времетраенето и местонахождението, която се записва в план график за 

деня. 

 (3) Заявката за транспорт се прави предварително по възможност в 

предходния работен ден, ако не е възникнала спешна и неотложна нужда от 

транспорт.  

(4) Резервният ключ на всеки автомобил се съхранява в касата на директора. 

(5) При командироване нощуването на автомобилите е препоръчително да 

става на охраняеми паркинги и гаражи. При необходимост – по време на 

командировка се разрешава изпилване на автомивка, като разходите са за ПГХРТ 

„Цар Симеон Велики” гр. Провадия, срещу представен разходно оправдателен 

документ. 

 

Раздел III. 

ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ С ГОРИВА 

 

Чл. 8. (1) Зареждането на служебните МПС става само на бензиностанции със 

сключен договор. 
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(2) Шофьорите получават своевременно информация за фирмата, която ще 

обслужва през съответния отчетен период и бензиностанциите от които ще се 

зареждат автомобилите. 

(3) Зареждането става само с карта за безналично плащане или опис, 

съобразно утвърдените месечни лимити. 

 

Раздел IV. 

РАЗХОД НА ГОРИВО 

 

Чл. 9. (1) Със заповед на директора на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” се 

определя лимита за разход на гориво за служебните МПС, съответно за пролетно-

летния и есенно-зимния сезон и процентните добавки за разход на горива както и 

разходните норми. 

Чл. 10. (1) Изразходването на горивата се отчита месечно чрез попълнени 

пътни листи /пътна книжка/ за служебните автомобили. Заместник-директорът 

изготвя отчет за изразходвано гориво към последния ден на съответния месец и го 

предоставя заедно с фискалните бонове на счетоводителя до 2-ро число на 

следващия месец. 

(2) При установени различни между наличното гориво на МПС и данните от 

счетоводните регистри, заместник-директора или счетоводителя докладват на 

директора за предприемане на конкретни действия. 

  

Раздел V. 

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНО И ТЕХНИЧЕСКО ОСБЛУЖВАНЕ, 

ИНЦИДЕНТИ И ПЛАНОВИ РЕМОНТИ 

 

Чл. 11. При заместник-директора се съхраняват досиетата на СМПС, 

съдържащи следните данни: 

- Марка и модел на автомобила; 

- Година на производство; 

- Фабричен номер на рама и двигател;  

- Застраховки и срок на валидност; 

- Извършени технически прегледи на автомобилите; 

- Извършено сервизно обслужване на автомобилите; 

- Копие на документи, свързани с отчетността. 

Чл. 12. Техническо обслужване и текущ ремонт на служебните автомобили се 

извършва само в лицензирани сервизи. 

Чл. 13. Акумулатори и външни гуми се подменят след измиване на нормения 

пробег, препоръчан от завода производител, с предварителна заявка за извършване 
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на разход съгласно правила за предварителен контрол на ПГХРТ „Цар Симеон 

Велики” гр. Провадия. 

Чл. 14. Смяна на акумулатори. Ново закупени акумулатори се използват 

минимум за срока посочен в гаранционната карта попълнена при закупуването му. 

При възникване на проблеми с работата на акумулатора по време на гаранционния 

срок, акумулатора се връща в магазина от където е закупен за смяна с нов или 

отстраняване на проблема. 

Чл. 15. Смяна на масла и филтри – съобразно препоръките на завода 

производител и качеството на маслото: 

- За леки автомобили – след извършен пробег от 12000 км до 15000 км. 

- За пътнически автомобили – след извършен пробег от 12000 км до 15000 км. 

Отработеното масло се събира и предава за съхранение, транспортиране и 

унищожаване /преработка/ в сервиза, където се извършва смяната.  

Чл. 16. (1)Смяна на външни гуми, се извършва: 

1. При настъпване на механична повреда, която не подлежи на отстраняване 

чрез лепене, вулканизация и др.; 

2. След измиване на минимален пробег от 40000км или най-малко 4 пълни 

сезона от пускането в експлоатация; 

3. С настъпване на пролетно-летния и есенно-зимния сезон – съответно на 

зимни с летни гуми и обратно. 

(2) При настъпване на едно от гореизброените обстоятелства, се закупуват 

нови гуми, като старите се предлагат за брак. 

Чл. 17. Планови и инцидентни ремонти, на стойност над 600лв. се извършват 

само със разрешение на директора на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия. 

 

Раздел VI. 

ДОМУВАНЕ НА СЛУБНИТЕ АВТОМОБИЛИ 

 

Чл. 18. Когато не изпълняват служебни задачи, както и през нощта, 

автомобилите домуват в паркинга на Община Провадия. 

 

Раздел VII. 

ОФОРМЯНЕ НА ПЪТНИ КНИЖКИ, ОТЧИТАНЕ НА МЕСЕЧНИЯ 

РАЗХОД НА ГОРИВО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА  

 

Чл. 19. Попълване на пътните книжки /пътните листи/ и подготовка за 

отчитане. Шофьорите ежедневно попълват пътните книжки /пътни листи/. След 

приключване на месеца заместник-директора оформя отчета по пътната книжка, 

като отразява общо пропътуваните километри през месеца. 
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Чл. 20. Изразходваното гориво се отчита месечно чрез представяне на отчет, 

попълнен от заместник-директора, въз основа на предоставените му, надлежно 

попълнени пътни книжки /пътни листи/ заедно с фискалните бонове в 

счетоводството. При служебна командировка към пътната книжка /пътните листи/ 

се прилага задължително и копие от заповед за командироване на водача. В 

пътния лист се описва и задачата, дата и час на ползване на МПС. 

 

Раздел VIII. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОТГОВАРЯЩИЯТ ЗА АВТОТРАНСПОРТА 

СЛУЖИТЕЛ И ВОДАЧА 

 

Чл. 21. Отговарящият за автотранспорт служител /заместник-директор/, води 

архив с досиетата на автомобилите, в които включат следните документи: 

- Документ за придобиване на МПС; 

- Оригинал или копие на Свидетелство за регистрация – част 1 и част 2, 

съдържащ всички технически данни на МПС, дата на придобиване, дата на 

регистрация в КАТ, номер на рама, двигател и др. данни; 

- Копие от подадената в съответната община декларация по чл. 54 от ЗМДТ 

за придобиване на МПС; 

- Оригинална полица за застраховка ГО за всеки застрахователен период; 

- Копие от платено за платен пътен данък върху МПС по чл. 52, ал.1 от 

ЗМДТ за всяка календарна година; 

- Протокол за разходна норма на МПС; 

- Протоколи за предоставени винетки стикери за всяка календарна година; 

- Пътни книжки за период до 12 месеца; 

- Копие от документ за извършен технически преглед за всяка година; 

- Заявки и протоколи за извършени ремонти дейности; 

- Заявки за необходими консумативи (течност за чистачки, крушки, масла за 

доливане и др.) 

- Копие на заповед за лицата имащи право да управляват съответното МПС; 

- Други документи по преценка на отговарящият за автотранспорта. 

Чл. 22. При придобиване на автомобил, директора предприема необходимите 

действия по регистрирането му в КАТ, застраховане, деклариране в общината,  

организиране замерването на разходната норма за горива. 

Чл. 23. Преди излизане на път шофьора извършва общ оглед на техническото 

състояние на управляването от него МПС като проверява горивото, охладителната 

течност, маслото, гумите, изправността на двигателя, скоростната кутия, 

кормилното управление, светлините, спирачките, окачването и изправността на 

контролните уреди.  
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Чл. 24. При констатиране на нередности, водачът уведомява директора и 

заявява техническо обслужване. 

Водачът на МПС подлежи на профилактични прегледи, съгласно 

изискванията на Наредба 3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и 

периодични медицински прегледи на работниците или по препоръка на службата 

по трудова медицина, обслужваща ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия 

Чл. 26. Всеки новопостъпил водач на МПС подлежи на задължителен 

инструктаж за безопасни условия на труд. Инструктажът се удостоверява с подпис 

на водача на МПС в книга за извършване на инструктаж. 

Чл. 27. Служител е длъжен да се явява на работа в състояние, което му 

позволява да изпълнява възложените задачи – без употреба на алкохол или друго 

упойващо вещество. 

Водач на МПС спазват стриктно разпоредбите на Закона за движението. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Изменението и допълнението на тези правила се извършва по реда на 

приемането им. 

§ 2. Настоящите правила са утвърдени със Заповед № РД …………………….. 

на Директора на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия и влизат в сила от 

01.09.2019г. 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И 

ТУРИЗЪМ “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 
град Провадия, обл.Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №82А 

тел. 0518- 4-51-74, e-mail: pghrt_veliki@abv.bg  

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 
№ РД 07- ……./ ……..2019 г. 

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и чл. 13, ал. 1 от Закона за Финансово управление и 

контрол в публичния сектор.  

  

I. УТВЪРЖДАВАМ  

 

Вътрешните правила за експлоатация и отчитане на МПС – собственост на 

ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия 

 

II. НАРЕЖДАМ: 

1. В срок от десет работни дни от издаване на настоящата заповед: 

1.1. утвърдените Вътрешни правила да се доведат до знанието на всички 

служители в ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия за сведение и 

изпълнение, като запознаването с тяхното съдържание се удостоверява лично с 

подпис; 

1.2. за запознаването с Вътрешните правила да се създаде списък, съобразно 

разпоредбите в тях; 

2. Изпълнението по т. 1 възлагам на Кремена Цонкова – ЗАС. 

 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

Тихомир Тодоров, 

Директор 

ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ 

гр. Провадия, общ. Провадия 

обл. Варна 
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ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 
 

 

№ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ПОДПИС 

1 Тихомир Петров Тодоров Директор 
 

2 Валентина Тодорова Железова Заместник-директор 
 3 Свилен Георгиев Йорданов Старши учител 
 4 Светла Вълчева Вълчева Старши учител 
 5 Римма Петровна Димитрова Старши учител 
 6 Нанка Тодорова Попова Старши учител 
 7 Веселка Иванова Върбанова Старши учител 
 8 Десислава Георгиева Недкова Учител 
 9 Светлана Томова Иванова Учител 
 10 Илияна Михалева Цанкова Учител 
 11 Гергана Ангелова Иванова Учител 
 12 Ноя Динкова Стоянова - Илиева Учител 
 

13 

Славена Янкова Горанова-

Атанасова Учител 
 14 Юлия Иванова Чернева Учител 
 15 Невелина Нелкова Куртева Учител / Психолог 
 16 Християна Стоянова Гигова Учител 
 17 Жана Георгиева Парушева Учител 
 18 Десислава Илиева Ангелова Учител 
 19 Галина Герчева Георгиева Учител 
 20 Росина Иванова Русева Счетоводител 
 21 Кремена Тодорова Цонкова Завеждащ ад. служба 
 22 Радостина Друмева Кънева Чистач/хигиенист 
 23 Дияна Иванова Кръстева Чистач/хигиенист 
 24 Веселин Вълков Денков Общ работник 
 25 Добри Тодоров Добрев  Шофьор на автобус  
 

    

    

    

    

    

    

    
 

Председател на синдикална секция към КТ „Подкрепа”, град Провадия – Светла 

Вълчева Вълчева:……………. 

 


