
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

З А П О В Е Д
№ РД-01-2706 

гр. София, 10.07.2020 г.

С оглед необходимостта от актуализиране на утвърдените със Заповед 
№ РД-01-1790 от 16.05.2017 г. на председателя на СГС Правила за 
вътрешния трудов ред в администрацията на Софийски градски съд, във 
връзка с настъпили изменения в Закона за съдебната власт и Правилника за 
администрацията в съдилищата, изменените и допълнени със Заповед № 
РД-01-6259 от 24.10.2019 г. на председателя на СГС Правила за подбор и 
наемане на съдебни служители в СГС, както и Решение на ВСС по 
Протокол № 14 от 28.04.2020 г. за разкриване на 9 щатни бройки за 
длъжността „чистач“ в Софийски градски съд, на основание чл. 86, ал. 1 във 
връзка с чл. 88 ЗСВ

Н А Р Е Ж Д А М :

ИЗМ ЕНЯМ  утвърдените със заповед № РД-01-1790 от 16.05.2017 г. 
на председателя на СГС Правила за вътрешния трудов ред в 
администрацията на Софийски градски съд, както следва:

1. В частта на раздел II, чл. 5, ал.З, в която е посочено, че „Съдебни 
служители се назначават в СГС без конкурс само в случаите на 
преназначаване от една на друга длъжност в рамките на съда, както и при 
преместването от друг орган на съдебната власт“, като вместо това 
съдържанието на раздел II, чл. 5, ал. 3 придобива следната редакция: 
„Съдебни служители се назначават в СГС без конкурс в случаите на 
Преназначаване от една на друга длъжност в рамките на съда, както и при 
преместването от друг орган на съдебната власт.“

2. В раздел II, чл. 6, ал.1 отпада необходимостта от подаване на:
>  копие от лична карта;
>  декларация по чл. 136, ал. 2, т. 1 от Правилника за 

администрацията в съдилищата, като вместо нея се подава Декларация по 
чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт;

>  декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 
КТ, във връзка с чл. 132 от Правилника за администрацията в съдилищата, 
към датата на подаване на документите;

>  оригинал на свидетелство за съдимост.
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3. В раздел II, чл. 6, ал. 2 отпада необходимостта от подаване на 
декларация за имотно състояние по чл. 107а, ал. 4 КТ, като вместо нея се 
подава декларация по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт и в 
едномесечен срок от постъпването декларация по чл. 35 ЗГЖОНПИ.

4. В частта на раздел II, чл. 9, ал.1, в която е посочено, че 
„Служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от 
получаването на документите, описани в предходния текст, освен ако 
страните не са уговорили друго“, като вместо това съдържанието на раздел 
II, чл. 9, ал. 1 придобива следната редакция: „Служителят е длъжен да 
постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите, 
описани в предходния член, освен ако страните не са уговорили друго или в 
двуседмичен срок при спечелен конкурс“.

5. В раздел VI, чл. 29 се създават две нови алинеи и съответно се 
променя номерацията на съществуващите, както следва:

>  Алинея 2 се променя в ал.З;
>  Създава се ал. 2 със съдържание: „Нормалната 

продължителност на работното време на съдебните служители на длъжност 
„чистач“ е 6 (шест) часа при петдневна работна седмица, с обща 
продължителност 30 часа“;

>  Алинея 3 се променя в ал. 5;
>  Създава се ал. 4 със съдържание: „Работният ден на съдебните 

служители на длъжност „чистач“ е сутрин от 06:00 ч. до 12:30 ч. или 
следобед от 12:30 ч. до 19:00 ч., според утвърден график, съобразен с 
изискването за междудневна почивка в размер на не по-малко от 12 часа“.

6. В раздел VI, чл. 30 се създава ал. 2, със следното съдържание: 
Служителите на длъжността „чистач“ ползват почивка за хранене в размер 
на 30 (тридесет) минути за времето от 10:00 ч. до 10:30 ч. сутрин или от 
16:00 ч. до 16:30 ч. следобед.

7. В раздел VI, чл. 31 се изменя, както следва:
>  Съдържанието на ал.1 се разделя на две алинеи, като текстът 

„Почивките са организирани и регламентирани от председателя на СГС 
периоди на пълно прекъсване на дейността по време на работния ден, които 
се използват от служителите за отмора и възстановяване от въздействията 
на факторите на работната среда и трудовия процес и са част от работното 
време, съгласно § 1, т. 2 от Наредба № 15 от 31.05.1999 г. на M3 и МТСП“ 
се включва в ал. 2;

>  Алинея 2 се изменя в ал.З, като текстът „Почивките по ал. 1 
 “ се променя: „Почивките по ал. 2..

8. В раздел VI, чл. 34, ал. 2, в която е посочено, че „На основание 
чл. 148 ПАС съдебните служители имат право на основен отпуск в размер, 
определен от ВСС“, като вместо това съдържанието на раздел VI, чл. 34, ал.



2 придобива следната редакция: „На основание чл. 153 ПАС съдебните 
служители имат право на основен отпуск в размер, определен от ВСС

9. В частта на раздел VI, чл. 35, в който е посочено, че „за 
длъжностите по раздел „П“ и по раздел „Ш“ от Класификатора -  8 или 6 
работни дни, в зависимост от заеманата длъжност“, като вместо това 
съдържанието на раздел VI, чл. 35 придобива следната редакция: „за 
длъжностите по раздел „П“и по раздел „III“ от Класификатора -  10 или 8 
работни дни, в зависимост от заеманата длъжност “.

10. В частта на раздел VI, чл. 36, ал. 5, в която е посочено, че 
„Съдебните помощници съгласуват ползването на платен годишен отпуск с 
оправомощен от председателя на СГС съдия, което се удостоверява с 
подпис на последния“, като вместо това съдържанието на раздел VI, чл. 36, 
ал. 5 придобива следната редакция: „Съдебните помощници съгласуват 
ползването на платен годишен отпуск със съдебния администратор на СГС, 
което се удостоверява с подпис на последния“.

УТВЪРЖДАВАМ Правила за вътрешния трудов ред в 
администрацията на Софийски градски съд с горепосочените изменения.

ВЪЗЛАГАМ на системните администратори от отдел 
„Информационно обслужване и статистика“ да публикуват Правилата за 
вътрешния трудов ред в администрацията на Софийски градски съд във 
вътрешния сайт на съда.

Копие от заповедта да се връчи на: зам.-председателите на СГС 
съдия Руси Алексиев, съдия Стефан Кюркчиев, съдия Стела Кацарова, 
съдия Райна Стефанова; съдебния администратор Даниела Илиева; 
началник отдел „Информационно обслужване и статистика“ Кристиян
Михайлов; ръководителите на адмик 
„Човешки ресурси“ -  за сведение и изпъ

;вена, както и сектор
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СОФИЙСКИ ГРАДСКИ с ъ д

П Р А В И Л А 
ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В 

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Ч л. 1. Настоящите правила за вътрешния трудов ред уреждат 

организацията на труда в Софийски градски съд, като отчитат 
особеностите в дейността на съдебната администрация. С Правилата се 
определят правата и задълженията на съдебните служители в Софийски 
градски съд и на председателя на СГС, в качеството му на работодател по 
трудовото правоотношение.

Чл. 2. С тези правила се регламентират въпросите свързани:
>  възникването, изменението и прекратяването на трудовите 

правоотношения;
>  правата и задълженията на председателя на Софийски градски 

съд, в качеството му на работодател;
>  правата и задълженията на съдебните служители;
>  защитата при упражняване на правото на труд;
>  работното време, почивките и отпуските;
>  служебната тайна;
>  трудовата дисциплина, имуществената отговорност на 

служителя;
Ч л. 3. Правилата за вътрешния трудов ред са изработени в 

съответствие с:
>  Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му;
>  Закона за съдебната власт;
>  Правилника за администрацията в съдилищата;



>  функционалните и длъжностните характеристики.

II. ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл. 4. Споразумение се сключва между съдебния служител и 
председателя на Софийски градски съд в писмена форма на български език 
преди постъпване на работа.

Чл. 5. (1) Основание за възникване на трудово правоотношение е 
проведен конкурс.

(2) Съдебните служители се назначават след провеждане на конкурс, 
съобразно чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт. При провеждане на 
конкурса се спазват разпоредбите на Кодекса на труда, Правилника за 
съдебната администрация и Правилата за подбор и наемане на съдебни 
служители в Софийски градски съд.

(3) Съдебни служители се назначават в СГС без конкурс в случаите 
на преназначаване от една на друга длъжност в рамките на съда, както и 
при преместването от друг орган на съдебната власт.

Чл. 6. (1) Кандидатите за работа подават следните документи:
>  писмено заявление за постъпване на работа;
>  подробна професионална автобиография /СУ/ ;
>  копие от диплом за завършено образование;
>  декларация по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
>  оригинал на медицинско свидетелство;
>  оригинал на документ, удостоверяващ, че лицето не се води на 

учет и не страда от психически заболявания;
>  копие от документи за допълнителна квалификация по преценка 

на кандидата;
>  копие от трудова, служебна или осигурителна книжка;
>  други документи, свързани с изискванията за заемане на 

длъжността и посочени в заповедта.
(2) При подписване на споразумение лицата трябва да представят:
>  документ за самоличност, който се връща веднага;
>  оригинал и копие на документи за придобито образование, 

специалност, квалификация, правоспособност и др., съобразно 
изискванията за длъжността или работата, за която кандидатства;

>  трудова, осигурителна или служебна книжка;
>  декларация по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
(3) При необходимост председателят на СГС може да изисква и 

предоставянето на допълнителна информация, извън посочената в
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предходния текст, свързана с придобития от кандидатстващия за 
конкретната длъжност професионален опит и квалификация.

Чл. 7. (1) Споразумението се изготвя в два екземпляра и се подписва 
от двете страни.

(2) В тридневен срок от сключване или изменение на споразумението 
и в седемдневен срок от неговото прекратяване служителите от сектор 
„Човешки ресурси" изпращат уведомление за това до съответното 
териториално поделение на Националната агенция за приходите.

Чл. 8. Екземпляр от двустранно подписаното споразумение, копие от 
уведомлението по ал. 2 на предходния член, заверено от съответното 
Териториално поделение на НАП, и копие от индивидуалната длъжностна 
характеристика се връчват на служителя срещу подпис при постъпването 
му на работа.

Чл. 9. (1) Служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен 
срок от получаването на документите, описани в предходния член, освен 
ако страните не са уговорили друго, или в двуседмичен срок при спечелен 
конкурс.

(2) В случай, че служителят не постъпи на работа в посочения срок, 
трудовото правоотношение се счита за невъзникнало, освен ако това се 
дължи на независещи от него причини, доведени до знанието на 
председателя на СГС с писмено уведомление, направено до изтичането на 
срока по чл. 10, ал. 1 от настоящите Правила.

(3) Изпълнението на задълженията по споразумението започва с 
постъпването на служителя на работа.

(4) При продължително отсъствие на съдебен служител 
председателят на СГС може да назначи на негово място заместник, при 
условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, до завръщане на титуляра на 
длъжността.

(5) Съдебен служител може да бъде назначен от председателя на 
СГС и при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ.

Ч л. 10. При постъпване на работа служителят представя на 
служителите в сектор „Човешки ресурси“ в СГС трудовата си книжка, 
освен при постъпване за първи път на работа, в който случай служителите 
от сектор „Човешки ресурси“ в СГС го снабдят с трудова книжка в 5- 
дневен срок. Постъпването за първи път на работа се удостоверява от 
служителя с писмена декларация.

Ч л. 11. (1) Трудовата книжка се съхранява от служителя, който при 
поискване я представя в сектор „Човешки ресурси“, включително и в 
случаите на необходимост от вписване на нови обстоятелства в нея.
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(2) Трудовата книжка може да се съхранява и в личното трудово 
досие на служителя, като същият попълва нарочна декларация по образец 
за дадено съгласие.

Чл. 12. (1) Трудовото правоотношение може да бъде изменено с 
писмено съгласие на страните по него, съставляващо неразделна част от 
споразумението.

(2) В случай на необходимост председателят на СГС може 
едностранно да възложи на служител временно да извършва друга работа, 
за срок до 45 календарни дни в рамките на една календарна година.

(3) В тридневен срок от изменение на споразумението, председателят 
на СГС изпраща уведомление за това обстоятелство до съответното 
териториално поделение на НАП.

Чл. 13. Трудовото правоотношение на съдебните служителите в СГС 
се прекратяват по реда и основанията, предвидени в Закона за съдебната 
власт и Кодекса на труда.

Чл. 14. При прекратяване на трудовото правоотношение 
председателят на СГС издава заповед.

Чл. 15. При прекратяване на трудовото правоотношение, независимо 
от правното основание, служителите от сектор „Човешки ресурси" в СГС 
вписват в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и 
предават незабавно същата на служителя срещу подпис.

Чл. 16. (1) Преди да получи трудовата си книжка, служителят, чието 
трудово правоотношение е прекратено, представя в сектор „Човешки 
ресурси" обходен лист, подписан от съответния завеждащ служба, 
домакин, служител от отдел „Финанси дейност и снабдяване" и служител 
от отдел „Човешки ресурси" при СГС.

(2) При прекратяване на трудово правоотношение със завеждащ 
служба или ръководител на друго административно звено в СГС, обходния 
лист се подписва и от съдебния администратор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
Чл. 17. Председателят на СГС има право:

1. да изисква от всеки служител точно, добросъвестно и 
качествено да изпълнява възложените му трудови задължения;

2. да издава задължителни за работещите в съда заповеди и 
нареждания относно изпълнението на техните трудови функции;

3. да осъществява контрол върху спазването и прилагането на 
вътрешните актове в съда, както и върху изпълнението на задължителните 
указания по т. 2;
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4. да осъществява контрол върху начина на съхранение и 
експлоатация на повереното на служителите имущество;

5. да налага установените в чл. 188 от Кодекса на труда 
дисциплинарни наказания;

6. да търси имуществена отговорност за виновно причинените от 
служителите вреди.

Чл. 18. Председателят на СГС е длъжен:
1. да осигури на служителя работно място, нормални, безопасни и 

здравословни условия при изпълнение на неговите трудови задължения;
2. да пази достойнството на служителя при изпълнение на 

работата по трудовото правоотношение;
3. да изплаща дължимите трудови възнаграждения, както следва: 

аванс и заплата, съобразно отпуснатите от ВСС средства по бюджетната 
сметка на съда и утвърдените от тях дати;

4. да издава при поискване от служителя извлечение от 
ведомостите за заплати, за изплатените или неизплатените трудови 
възнаграждения и обезщетения;

5. да осигурява служителя за всички осигурени социални рискове 
съгласно условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване;

6. да осигурява ползването на отпуск съгласно разпоредбите на 
Кодекса на труда и специалните нормативни актове при съобразяване 
осигуряването на непрекъсваемост на дейността в отделните служби на 
съда;

7. да предоставя на служителя необходимата писмена 
информация при всяко изменение на трудовото правоотношение;

8. да издава и предоставя на служителя, в 14-дневен срок от 
отправено от последния писмено искане, необходимите документи, 
удостоверяващи факти, свързани с трудовото му правоотношение;

9. да предоставя на служителя, в 14-дневен срок от отправено от 
последния писмено искане, обективна и справедлива характеристика за 
професионалните му качества и за резултатите от трудовата му дейност 
или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при 
друг работодател;

10. да осигурява средства за представително облекло в 
съответствие с изискванията на нормативните документи и отпуснатите от 
ВСС финансови средства.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 19. При изпълнение на трудовите си функции съдебните 
служители имат право:
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1. на трудово възнаграждение, в сроковете и условията, 
предвидени в индивидуалното им споразумение;

2. на работно време, почивки и отпуски с продължителност 
установени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му, Правилника за администрацията в съдилищата, както и 
тези правила;

3. на нормални, здравословни и безопасни условия на труд, 
съгласно приетите от председателя на СГС вътрешни правила и Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд;

4. да поддържат и повишават професионалната си 
квалификация;

5. на задължително социално и здравно осигуряване;
6. на защита срещу всички форми на дискриминация;
7. да образуват и членуват в организации, които защитават 

професионалните им интереси;
8. да получават допълнително възнаграждение при изпълнение 

на служебните си задължения в почивни и празнични дни;
Чл. 20. Служителите са длъжни:

1. да се явяват на работното си място навреме, в приличен и 
подходящ за изпълнение на трудовите им задължения външен вид, в 
състояние, позволяващо им да изпълнява възложените им задачи, и да не 
употребяват по време на работа алкохол и други упойващи вещества;

2. да носят през работно време предоставените им табелки, 
върху които са отбелязани имената им и заеманата длъжност;

3. да не напускат работните си места без разрешение на 
прекия си ръководител;

4. да уплътняват работно си време с изпълнение на 
служебните си задължения;

5. да изпълняват трудовите си задължения добросъвестно 
съобразно длъжностната си характеристика;

6. да спазват правилата за здравословни и безопасни 
условия на труд;

7. да изпълняват своевременно и точно нарежданията на 
прекия си ръководител, съдебния администратор, съдиите, заместник- 
председателите и председателя на СГС;

8. да спазват установените във връзка със съхранението и 
експлоатацията на повереното им имущество вътрешни актове и 
задължителни указания на председателя на СГС;

9. да поддържат ред на работното си място;
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10. да съхраняват и пазят повереното им имущество и техника;
11. да бъдат лоялни към председателя на СГС, като не 

злоупотребяват с неговото доверие и не разпространяват поверителни за 
него сведения, както и да пазят доброто име на институцията;

12. да спазват вътрешните правила, действащи в Софийски 
градски съд, както и да не пречат на другите служители да изпълняват 
трудовите си задължения;

13. да уведомяват председателя на Софийски градски съд за 
наличие на несъвместимост, възникнала при осъществяването на 
служебните задължения;

14. да изпълняват служебните си задължения и в извънработно 
време при служебна необходимост;

15. да пазят като служебна тайна сведенията, които са им 
станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, 
юридическите лица и държавата;

16. да имат поведение, което не уронва престижа на съдебната 
власт по време на работа и в обществения си живот;

17. да работят при взаимна информираност и в екип;
18. да се отнасят вежливо и коректно с всички свои колеги, 

спазвайки правилата за професионална етика;
19. да съгласуват работата си с другите служители в атмосфера 

на сътрудничество, координация и толерантност и с поведението си да не 
възпрепятстват изпълнението на техните трудови ангажименти;

20. да присъстват на всички събрания и съвещания, 
провеждани във връзка с организацията и дейност на съда;

21. да подпомагат обучението на новоназначените съдебни 
служители.

Чл. 21. Съдебните служители са длъжни да уведомяват председателя 
на СГС, чрез преките си ръководители или съдебния администратор, за 
всички нарушения на Кодекса на труда, Етичния кодекс на съдебните 
служители, Закона за съдебната власт, ПАС, подзаконовите нормативни 
актове по прилагането им, вътрешните правила, технологичните или 
правилата за работа с техника и материали, заповеди на председателя на 
СГС, които са установили в процеса на своята работа.

Чл. 22. Съдебните служители са длъжни да участват в 
организираните обучения за поддържане и повишаване на 
професионалната си квалификация, за подобряване на професионалните си 
умения, както и да полагат усилия за повишаване на квалификационното 
си равнище в съответствие с характера на изпълняваната работа.
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Ч л. 23. Съдебните служители не могат да правят изявления от името 
на СГС, освен със съгласието на председателя на СГС.

Ч л. 24. Съдебните служители носят дисциплинарна и имуществена 
отговорност, която се осъществява по реда на Кодекса на труда.

Ч л. 25. (1) Съдебните служители могат да бъдат поощрявани с 
отличие или награда за проявени висок професионализъм, образцово 
изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

(2) Отличията са:
1. служебна благодарност и грамота;
2. предсрочно повишаване в ранг.

(3) Наградата в размер до основното месечно възнаграждение е:
1. парична;
2. предметна.

(4) Отличието може да бъде съчетано с награда.

Y. ЗАЩИТАТА ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ТРУД
Ч л. 26. Председателят на СГС осигурява еднакви условия на труд на 

всички служители без оглед на пол, възраст, произход, лично и 
обществено положение и други признаци.

Ч л. 27. Председателят на СГС осигурява еднаквост при прилагане 
критериите за определяне размера на възнаграждение за еднакъв или 
равностоен труд.

Ч л. 28. Председателят на СГС предоставя на съдебните служители 
равни възможности за професионално обучение и повишаване на 
професионалната квалификация и преквалификация, както и за 
професионално израстване и израстване в длъжност, като прилага еднакви 
критерии при оценка на дейността им.

VI. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ
Ч л. 29. (1) Нормалната продължителност на работното време в съда е 

8 часа, при петдневна работна седмица, с обща седмична продължителност 
40 часа.

(2) Нормалната продължителност на работното време на съдебните 
служители на длъжност „чистач“ е 6 (шест) часа при петдневна работна 
седмица, с обща продължителност 30 часа.

(3) Работният ден в съда за съдебните служители е с начален час 8.30
ч. и приключва в 17.00 ч.

(4) Работният ден на съдебните служители на длъжност „чистач“ е 
сутрин от 06:00 ч. до 12:30 ч. или следобед от 12:30 ч. до 19:00 ч., според
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утвърден график, съобразен с изискването за междудневна почивка в 
размер на не по-малко от 12 часа.

(5) Предвид спецификата на работа на длъжността „призовкар -  
уредник зали” работният ден започва в 8.00 ч. и приключва в 16.30 ч.

Ч л. 30. (1) Служителите ползват обедна почивка от 30 /тридесет/ 
минути на ротационен принцип за времето от 12.00 ч. до 13.30 ч.

(2) Служителите на длъжността „чистач“ ползват почивка за хранене 
в размер на 30 (тридесет) минути за времето от 10:00 ч. до 10:30 ч. сутрин 
или от 16:00 ч. до 16:30 ч. следобед.

Чл. 31. (1) Служителите, които работят с компютър или с 
размножителна техника, ползват допълнително технологични почивки, в 
зависимост от оценката на риска за съответното работно място, с цел да 
бъде осигурена устойчива работоспособност и здравословна работна среда.

(2) Почивките са организирани и регламентирани от председателя на 
СГС периоди на пълно прекъсване на дейността по време на работния ден, 
които се използват от служителите за отмора и възстановяване от 
въздействията на факторите на работната среда и трудовия процес и са 
част от работното време, съгласно § 1, т. 2 от Наредба № 15 от 31.05.1999 
г. на M3 и МТСП.

(3) Почивките по ал. 1 са в рамките на петнадесет минути и са 
регламентирани, както следва:

- преди обяд - от 10:00 ч. до 10:30 ч. на ротационен принцип;
- след обяд - от 15:00 ч. до 15:30 ч. на ротационен принцип.

Ч л. 32. Служителите имат право на седмична почивка в размер на 
два последователни календарни дни - събота и неделя.

Ч л. 33. (1) При изпълнение на служебните си задължения в 
празнични и почивни дни на съдебните служители се заплаща 
допълнително възнаграждение за извънреден труд.

(2) Изпълнението на служебни задължения в празничните и 
почивните дни от служителите в служби „Съдебно деловодство -  
Досъдебно производство“, „Регистратура за класифицирана информация“ 
и „Съдебни секретари“ се извършва въз основа на писмена заповед на 
председателя на СГС.

(3) Положеният от служителите извънреден труд се отчита от 
служителите в сектор „Човешки ресурси“ в специална книга за извънреден 
труд, след удостоверяване на присъствието с копие от „Книга за 
отразяване на лица посетили обекта в извънработно време”, водена от 
служителите на 0 3  „Охрана”.
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Чл. 34. (1) Съдебните служители имат право на основен платен 
годишен отпуск, който трябва да упражнят в съответствие с разпоредбите 
на Глава VIII от Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по 
неговото прилагане.

(2) На основание чл. 153 ПАС съдебните служители имат право на 
основен отпуск в размер, определен от ВСС, както следва:

>  за служители с трудов стаж от 8 месеца до 2 години - 20 
работни дни;

>  за служители с трудов стаж от 2 до 5 години - 21 работни дни;
>  за служители с трудов стаж от 5 до 10 години - 23 работни 

дни;
>  за служители с трудов стаж от 10 до 15 години - 26 работни 

дни;
>  за служители с трудов стаж от 15 до 20 години - 27 работни 

дни;
>  за служители с трудов стаж над 20 години - 28 работни дни.

Чл. 35. Съдебните служители имат право и на допълнителен платен
годишен отпуск за работа в извънработно време и за изпълнение на 
допълнителни задължения в размер, определен от Висшия съдебен съвет:

>  за длъжностите по раздел „I" от Класификатора - 12 работни 
дни;

>  за длъжностите по раздел „II" и по раздел „III" от
Класификатора -  10 или 8 работни дни, в зависимост от
заеманата длъжност;

Чл. 36. (1) Ползването на платения годишен отпуск се извършва въз 
основа на подадена от служителя писмена молба по образец, адресирана до 
председателя на СГС и с отразени в нея от служителите в сектор „Човешки 
ресурси” брой дни, на които съдебният служител има право на отпуск по 
години.

(2) В молбата по ал. 1 се посочва заместващ служител в периода на 
отсъствие, което обстоятелство се удостоверява с подпис на последния, с 
изключение на съдебните секретари, които се заместват по изготвен от 
началник служба „Съдебни секретари“ график.

(3) Съдебните помощници посочват заместник в случай на ползване 
на платен годишен отпуск за повече от две седмици.

(4) Ползването от съдебните служители на платен годишен отпуск, с 
изключение на съдебните помощници, се съгласува с прекия ръководител 
и съдебния администратор, което се удостоверява с техните подписи.
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(5) Съдебните помощници съгласуват ползването на платен годишен 
отпуск със съдебния администратор на СГС, което се удостоверява с 
подпис на последния.

(6) Платеният годишен отпуск се ползва след заповед на 
председателя на СГС, която се съхранява в трудовите досиета на съдебните 
служители.

(7) Копие от заповедта се предоставя на съдебния служител.
Чл. 37. (1) Съдебните служители в СГС ползват платен годишен 

отпуск с продължителност не по-дълга от три последователни седмици без 
прекъсване, като последващ платен годишен отпуск се разрешава с начало 
не по-рано от една седмица от крайната дата на ползване на предходния 
отпуск.

(2) Когато през време на ползването на платения годишен отпуск на 
служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, 
ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и 
остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и председателя 
на СГС.

(3) Извън слушайте по предходната алинея отпускът на служителя 
може да бъде прекъсван по изразено писмено взаимно съгласие на 
страните.

VII. СЛУЖЕБНА ТАЙНА
Служебна тайна са:

1. Сведения, съдържащи се в решения, определения, протоколи 
от съдебни заседания и други документи, създавани и съхранявани в 
Софийски градски съд, които представляват служебна тайна по силата на 
специални нормативни актове;

2. Сведения, съдържащи се в документи, съхранявани в 
Софийски градски съд, които по силата на специални нормативни актове 
представляват служебна тайна, постъпили в съда, без да бъдат 
класифицирани като такива от организационната единица, в която са 
създадени.

Чл. 38. (1) Служителите в СГС са длъжни да не разгласяват факти и 
сведения, станали им известни при или по повод изпълнението на 
служебните им задължения и представляващи служебна тайна.

(2) Нарушението на предходната алинея представлява нарушение на 
трудовата дисциплина, като на виновните лица се налагат предвидените в 
Кодекса на труда дисциплинарни наказания и се ангажира 
административно-наказателната им отговорност по ЗЗКИ.
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V III. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА И ИМ УЩ ЕСТВЕНА 
О ТГО ВО РН О СТ НА СЛУЖ ИТЕЛЯ

Ч л. 39. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е 
нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с 
предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания независимо от 
имуществената, административно-наказателната или наказателната 
отговорност, ако такава отговорност се предвижда.

Ч л. 40. Нарушения на трудовата дисциплина са:
1. закъснение, преждевременно напускане на работното място, 

неявяване на работа и неуплътняване на работното време;
2. явяване на служителя в състояние, което възпрепятства 

изпълнението на неговите трудовите задължения и на възложените му 
задачи;

3. неизпълнение на възложените ангажименти;
4. лошо отношение към адвокати и граждани;
5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия 

на труд, на техническите и технологични правила, на правилата за 
безопасност на труда и противопожарна безопасност, както и на всички 
вътрешни правила, действащи в Софийски градски съд;

6. неизпълнение на дадените от председателя на СГС 
задължителни указания и нареждания;

7. неспазване на инструкциите и указанията, относно начина на 
съхранение и експлоатация на имуществото, до което служителите имат 
достъп;

8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име и 
престижа на работодателя и институцията, както и всяка форма на 
разпространение на поверителни сведения, отнасящи се до работодателя;

9. некачествено изпълнение на трудовите задължения по вина на 
служителя;

10. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на 
материали, енергия и други средства;

11. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в 
закони и други нормативни актове, в правилата за вътрешния трудов ред 
или определени при възникването на трудовото правоотношение.

Ч л. 41. Дисциплинарните наказания са:
1. забележка;
2. предупреждение за уволнение;
3. уволнение.
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Ч л. 42. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат 
предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е 
извършено, както и поведението на служителя.

Ч л. 43. Дисциплинарно уволнение може да се наложи при следните 
нарушения на трудовата дисциплина:

1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в 
един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;

2. неявяване на работа в течение на два последователни работни
дни;

3. злоупотреба с доверието на работодателя или 
разпространяване на поверителни за него сведения (служебна тайна);

4. грубо или системно нарушение на трудовата дисциплина или 
на Етичния кодекс на съдебните служители.

Ч л. 44. Дисциплинарните наказания се налагат от председателя на 
Софийски градски съд.

Ч л. 45. Преди налагане на дисциплинарното наказание 
председателят на Софийски градски съд изслушва служителя или приема 
писмените му обяснения, събира и оценява посочените писмени 
доказателства.

Ч л. 46. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана 
писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога то 
е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който същото 
се налага.

(2) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис 
на служителя, като се отбелязва датата на връчването. При отказ заповедта 
да бъде получена обстоятелството се оформя в присъствието на двама 
свидетели. При невъзможност служителят да бъде намерен на работното 
място същата се изпраща с писмо с обратна разписка.

Ч л. 47. (1) Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на 
една година от налагането им.

(2) Заличаването има действие занапред.
Ч л. 48. (1) Председателят на СГС може да отстрани временно от 

работа служител, който се явява в небрежен вид, лоша лична хигиена, в 
състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, 
употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо 
средство.

(2) Отстраняването продължава докато служителят възстанови 
годността си да изпълнява определената му работа.

(3) През времето, докато трае отстраняването, служителят не
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получава трудово възнаграждение.
Ч л. 49. В случай на налагащо се отсъствие в работно време или при 

необходимост от по-ранно приключване на работния ден, служителят е 
длъжен предварително да уведоми прекия си ръководител - завеждащ 
служба за това обстоятелство и да получи неговото разрешение.

Ч л. 50. (1) Служителят отговаря имуществено за вреда, която е 
причинил на работодателя поради небрежност при или по повод 
изпълнението на трудовите си задължения. Размерът и редът за 
осъществяване на тази отговорност се определят съгласно разпоредбите на 
действащото трудово законодателство.

(2) Имуществената отговорност на служителя се прилага независимо 
от дисциплинарната, административно-наказателната и наказателната 
отговорност за същото деяние.

Ч л. 51. За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на 
престъпление или която е причинена не при или по повод на изпълнението 
на трудовите задължения, отговорността се определя според общите 
разпоредби на гражданското законодателство.

ЗА КЛ Ю ЧИ ТЕЛ Н И  РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилата се издават на основание чл. 181 от Кодекса на труда.
§ 2. За неуредените с тези Правила въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото трудово законодателство, ЗСВ, ПАС и утвърдените от 
председателя на СГС вътрешни актове в съда.

§ 3. Контролът по спазване на Правилата се осъществява от съдебния 
администратор.

§ 4. Настоящите Правила са утвърдени със Заповед на председателя 
на Софийски градски съд.
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