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П Р А В И Л Н И К 
 

ПОМОЩНИ ЗВЕНА  

1. Настоящият правилник регламентира дейността на помощните звена в ИК-

БАН.  

2. Помощни звена са механична, стъклодувна и електронна работилници. 

3. Броят и съставът на работилниците се определя от Директора. 

4. Работилниците обслужват, по заявки, неотменно всички научно-

изследователски проекти и задачи като поддържат текущо, ремонтират и изработват в 

рамките на възможностите си уреди, апарати и оборудване. 

5. Работилниците се ръководят от началници със средно специално или висше 

образование. 

6. При отсъствие на началника, по негово предложение, Директорът писмено 

или устно упълномощава друго лице от състава на работилницата да изпълнява 

неговата длъжност за срока на отсъствие. 

7. Началниците и съставът на работилниците са отговорни за: 

- поддържане на материално-техническата база на работилниците; 

- спазване на трудовата и професионална дисциплина; 

- осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

- поддържане на работните места в ред и чистота; 

- повишаване на квалификацията и преквалификацията на личния състав; 

- качественото и в срок изпълнение на заявките; 

- внимателното и вежливо отношение към заявителите. 

8. Всички заявки се приемат и завеждат от началника на работилницата веднага 

при подаването им като започването на изпълнението им е по реда на постъпване, но не 
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може да се отлага повече от 7 дни. 

9. Срокът на изпълнение на заявката се определя при приемане на заявката от 

началника на работилницата. 

10. Заявките се подписват от ръководителите на лаборатории. 

11. Спешните заявки се парафират от Директора и започват да се изпълняват в 

момента на заявяването без да се спазва реда по т. 8. 

12. Заявки от външни възложители се изпълняват само на ишлеме и само по реда 

на т. 8. 

13. Работилниците се финансират от бюджета и средства на заявителя. 

14. Служителите на ИК-БАН могат да ползват услугите на работилниците за 

лични нужди извън работно време със съгласието на началника на работилницата и с 

разрешението на Директора. 

 

Настоящият Правилник е актуализиран и влиза в сила от м. Януари 2011 г. 


