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УТВЪРЖДАВАМ
ДИРЕКТОР ЦСМП - ПЛЕ

Д-Р МЙРОСЛАВА ХРI~

ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРИ ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
В ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГР. ПЛЕВЕН

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
ОБХВАТ
Чл.1. С тези вътрешни правила се уреждат функциите, дейността, задачите и организацията
на работа свързана с управлението на човешките ресурси и реда за изготвяне и предвижване
на съответните документи.

Изготвят се документите, свързани с възникване, изменение и прекратяване на

Чл.2.

трудовите правоотношения на служителите, както и други документи по Кодекса на труда,

както и:
1.
2.
3.
4.
5.

Изготвяне и актуализиране на длъжностно и поименно разписание на длъжностите.
Разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики.
Организиране процедури за попълване на свободни длъжности.
Подбор, назначаване и въвеждане на новопосrьпили служители.
Анализ на потребностите от обучение и осигуряване на условия за професионално
и служебно развитие на персонала.

6.Участие при изготвяне на вътрешно организационни документи, свързани с
управлението и развитието на персонала / Вътрешни правила за организацията на

основните работни заплати и на допълнителните трудови възнаграждения
(ВПООРЗДТВ), план за обучение и др./.
7. Налагане на дисциплинарни наказания на служителите.

Раздел II
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Чл.3. т.1. Организира и отговаря за правилното изготвяне на документите по назначаване,
преназначаване,преместване,заместване, съвместяване,освобождаване на служители.
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т.2 Организира и отговаря за създаването, съкраняването и актуализирането на
трудовите досиета на служителите,издава, води и съхранява трудовите книжки.
т.3. Изготвя справки свързани с ползване на отпуските от служителите.
т.4. Изготвя становища по предложения за стимулиране/награди и налагане на
дисциплинарни наказания.
т.5. Организира, участва в процедури за подбор на кандидати за свободни длъжности.
т.6. Участва в процедура по чл.329 /право на подбор при намаляване числеността/ от
КТ, извършвани при необходимост.
т.7. Следи за изтичане на изпитателните срокове на служителите.
т.8. Следи и своевременно подава уведомления по чл.62, ал.3 от kT в Националната
агенция по прикодите /HAH/.
т.9. Подготвя и оформя необходимите документи за трудоустрояване и пенсиониране.
т.10. Подготвя и оформя необкодимите документи за изплащане на обезщетения по КТ.
т.11.Участва в дейностите по разработване, актуализиране и утвърждаване на
длъжностните характеристики.
т.12.Оценява потребностите от обучение на служителите, изготвя план за
специализирано и задължително обучение и организира провеждането на обучението на
персонала.
т.13. Изготвя доклади за текучеството на персонала.

Раздел III
ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ
ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ
Чл.4. (1). длъжностното разписание в ЦСМП гр.Плевен се изготвя в съответствие с
нормативно определени стандарти и форма.
(2). Ново длъжностно разписание или промени се изготвят при:
- извършени структурни промени, произтичащи от изменение на Правилника за
структурата, дейносrга и организацията на работа;
- изменения в нормативни актове, налагащи това.
(3). Директорът на ЦСМП гр. Плевен утвърждава длъжностното разписание, след което
върху него се полага печат.
Чл.5. (1) Поименно разписание на длъжностите и работните заплати в ЦСМП гр.Плевен се
изготвя в съответствие с нормативно определени стандарти и форма, въз основа на
утвърденото длъжностно разписание и издадените трудови договори на служителите/
допълнителни споразумения.
(2) Директорът на ЦСМП гр. Плевен утвърждава длъжностното разписание, след което
върху него се полага печат.
ГЛАВА ВТОРА
ПРАВООТНОШЕНИЯ

Раздел I
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА
Чл.б. (1) Основна цел на ефективно набиране и подбор на персонап за свободните
длъжности е назначаването на най-подходящия кандидат.
(2) Набирането и подбора на персонал се извършва по реда на глава пета, раздел четвърти от
Кодекса на труда, чрез конкурс, обявен на електронната страница на ЦСМП - Плевен и/или в
местен вестник.
(3) Задължителните документи за участие в конкурс са:
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1. Молба.
2. Автобиография (CV).
3. Диплом за завършено образование и придобита специалност (при наличието на
такава).
4. За длъжността "шофьор" - свидетелство за управление на МПС, с категории В и

С.
(4) Допълнително кандидатите могат да представят:
1. Мотивационно писмо.
2. Препоръки.
3. Сертификати, свидетелства и всякакви други документи, удостоверяващи
професионална квалификация и компетентност.
(5) Кандидатите не трябва да са осъждани за умишлени пресrьпления от общ характер.
(б )Комисия определена от Директора,въз основа на представената от участниците в подбора
информация и спецификата на вакантното работно място, избира най-подходящия кандидат,
при спазване на следните критерии за подбор:
1. За лекари
а) висше медицинско образование;
б) придобита специалност „Спешна медицина" или друга специалност с предимство;
в) работа в системата на Спешна медицинска помощ с предимство;
г) общ професионален стаж.
2. За медицински специаписти:
а) висше/полувисше медицинско образование;
б) работа в системата на Спешна медицинска помощ с предимство;
в) общ професионален стаж.
3. За шофьори:
а) завършено средно образование;
б) професионален стаж;
в) придобита професионална категория С за управление на МПС;
г) работа в системата на Спешна медицинска помощ с предимство.
д) възраст - до 65 год.
4. За административно - стопански персонал:
а) завършено образование /висше, полувисше, средно/ - в съответствие с изискванията за
съответната длъжност;
б) професионален стаж;
в) работа в системата на Спешна медицинска помощ с предимство.

Раздел II
ДОКУМЕНТИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ
Чл.7. При посrьпване на работа работникът/служителят задължително представя:
1.Лична карта или друг документ за самоличност;
2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност,
научно звание или научна степен изискващи се за длъжността, за която кандидатства;
3. Трудова книжка или друг документ удостоверяващ трудовия стаж
4. Професионална автобиография (CV - европейски образец);
5. Свидетелство за съдимост;
6. Заявление за посrьпване на работа;
7. документ за медицински преглед с необходимите изследвания за заемане на длъжността и
заверено от доверения лекар на лечебното заведение;
8. Решение на ТЕЛК,при наличие на такова;

9.Удостоверение за членство в БЛС, актуално към датата на подаване на документи за
работа за висшия медицински персонал.
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10. Документ доказващ стаж по специалността, когато за длъжносrга или работата, за която
кандидатства лицето, се изисква притежаването на такъв трудов стаж.
1 1 .други документи, когато това се налага от изискванията за заемане на съответната
длъжност по трудово правоотношение.
Чл.8. (1) Създава се трудово досие на новоназначения служител с представените документи.
(2) Сключва се индивидуален трудов договор с определеното лице, с който се уреждат
отношенията между него и работодателя във връзка с изпълняваната работа, задълженията
на работника,работното време,условията на труд и трудовото възнаграждение.

Раздел III
РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО
ПРАВООТНОШЕНИЕ
Чл.9. Назначаването на служител на свободна длъжност по трудово правоотношение се
извършва по реда на КТ.
Чл.10. Служител „Човешки ресурси" изготвя проект на трудов договор.
Чл.11. (1) Трудовия договор задължително се съгласува с гл. счетоводител.
(2) Трудовите договори /допълнителни споразумения/ се извеждат с номер и дата.
(3) Новоназначените служители се назначават със срок на изпитване до шест месеца в полза
на работодателя.
(4) При изтичане на изпитателния срок от шест месеца, трудовия договор автоматично става
безсрочен без да се сключва допълнително споразумение,ако служителя е доказал качества и
умения за заеманата длъжност.
Чл.12. Новоназначеният работник/служител получава срещу подпис преди посrьпване на
работа, екземпляр от двустранно подписан трудов договор, длъжностна характеристика,
копие от уведомление по чл. 62 ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП, служебна бележка от
отговорник БУТ за проведен начален инструктаж по безопасност на труда, попълва
декларация,че е запознат с Правилника за вътрешния трудов ред на ЦСМП гр. Плевен.
Трудовия договор /допълнително споразумение/ се представят на касиера изготвящ
работните заплатите.

Раздел IV
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
Чл.13. (1) В тридневен срок от сключване на трудовия договор с избрания кандидат и до
седем дневен срок от прекратяване на правоотношенията работодателя изпраща писмено
уведомление до съответната ТД на НАП.
(2) Съответната ТД на НАП издава справка, която съдържа списък на заверените
уведомления.
(3)Преди началото на изпълнението на функциите на трудовия договор, работодателя
връчва на новонаsначения служител копие от завереното уведомление, а последния полага
подписа си в справката на НАП.
Чл.14. Изпратените от ТД на НАП справки за заверени уведомления се съхраняват от
Служител „човешки ресурси"и се представят при поискване или проверка от контролните
органи.

Раздел V
ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Чл.15. (1) Проект на длъжностна характеристика по длъжностите от длъжностното
разписание се предоставя от МЗ-София.
(2) При насrьпили структурни промени в изискванията за заемане на длъжността, прекият
ръководител предлага актуализация на длъжностната характеристика.
(3) Служител „Човешки ресурси" дава методически указания и извършва общ контрол при
изготвянето на длъжностните характеристики.
Чл.1б. длъжностните характеристики се утвърждават от Директора на ЦСМП гр. Плевен.

Раздел VI
РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Чл. 17. При прекратяване на трудовото правоотношение, се спазват изискванията и
задълженията за страните регламентирани в КТ.
Чл. 18. (1) Независимо от причините за прекратяване на трудовото правоотношение на
лицето се оформят трудова книжка и съответните документи.
(2) В случаи, когато трудовата книжка се съхранява в лицето, същата се изисква по служебен
път, съгласно законосъобразните срокове.
Чл.19. При прекратяване на трудовото правоотношение, служителят е задължен да
представи попълнен от длъжностните лица в ЦСМП - Плевен "обходен лист" за
приключване на дължими задължения.
Чл.20. При връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение:
1.Работника/ служителя представя приключен обходен лист.
2. Служител „човешки ресурси" предава срещу подпис оформена трудова книжка.

Раздел VII
ТРУДОВИ КНИЖКИ
Чл.21. Служител „Човешки ресурси" води дневник за издадените трудови книжки по
образец.
Чл.22. (1) Служител „Човешки ресурси" извършва вписвания, обстоятелствата, произтичащи
от трудовите правоотношения със служителите.
(2) Служител „Човешки ресурси" след като вземе необходимите данни от трудовата книжка,
задължително я връща на служителя, освен ако той не е дал съгласие същата да се съхранява
в личното му досие.
(3) При настьпили промени в трудовото правоотношение и промени по чл.349 ал.1 от КТ се
вписват насrьпилите промени и след извършване на вписванията трудовата книжка се връща
на служителя,освен ако той не е дал съгласие да се съхранява в личното му досие.
(4) При прекратяване на трудовото правоотношение, служител „човешки ресурси" отразява
необходимите данни в трудовата книжка и незабавно я връща на служителя срещу подпис.
(5) Когато трудовата книжка не бъде получена от служителя, се изготвя писмо, което се
изпраща на служителя на домашен адрес да се яви,за да получи трудовата си книжка.
(б) Трудовата книжка може да бъде предадена на определено от служителя лице, само ако за
това той е дал изрично писмено съгласие.
(7) Неполучените от служителите трудови книжки се съхраняват в продължение на 50
години,след което се предават на държавния архив.
Чл. 23. Трудовите книжки на служителите на ЦСМП гр. Плевен при приключване се
подписват от Директора и от гл. счетоводител, а при изрично упълномощаване и от техен
заместник.
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Раздел VIII
БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И ОТПУСКИ
Чл.24. (1) Служителите ползващи отпуск по болест са длъжни да уведомяват незабавно
прекия си ръководител за срока на отсъствие и да представят болничния лист до два дни от
издаването му.
(2) Болничният лист се представя на Касиера, който извършва въвеждането му в
информационната база данни по управление на човешките ресурси.
(3) При представяне на болничния лист, същият се завежда с вкодящ номер и дата в нарочен
„Регисrьр на представените документи при осигурителя за изчисляване и изплащане на

парични обезщетения от ДОО и ПП „TEREZ". Изпраща се електронно в Служба по трудова
медицина и ТД на НОИ гр. Плевен.
(4) След окомплектоването на болничните листа с изискващите се декларации по Наредбата
за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност
същите се предават срещу подпис във "ФСО".
(5)
За непредставяне на болничния лист в срок до два дни от издаването му, съответния
служител подлежи на дисциплинарно наказание, съобразно КТ.
Чл.25. За ползване на платен или неплатен отпуск се подава молба /заявление/ по образец,
съгласувано с прекия ръководител.
(1) Изготвя се информационен график за ползването на платените отпуски.
(2) Молба /заявление/ се подава не по-късно от седем дни, преди началната дата на
отпуската
(3) Молбите /занвления/ за отпуск се регистрират в нарочен регисrьр в отдел "Човешки
ресурси".
(4) Служител „Човешки ресурси" представят на директора на ЦСМП гр. Плевен посrьпилите
молби /заявления/ и след резолюция за разрешаването на отпуска издават заповед в 3
екземпляра, които поднася за подпис от директора.
(5) Заповедите за разрешеният отпуск се връчват на лицето срещу подпис .
(6) Подписаните и изведени заповеди за отпуск се съхраняват от служител „Човешки
ресурси" - 1 екземпляр оригинал в изходящия дневник и 1 екземпляр копие в личното досие
на служителя и 1 екземпляр за служителя.

Раздел IX
ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА
Чл.26. (1) Оценката на изпълнението на дейносrта на служителите се извършва, съгласно
Вътрешните правила за оценка на резултатите от дейносrга на служителите на ЦСМППлевен.
(2) Оценяването на изпълнението на дейността обхваща период от 01.12.-30.11 на
следващата година.
(3) Формулярите за оценка се изготвят по съответните образци и се представят от Човешки
ресурси.
(4)
Оценяването се извършва от прекият ръководител, на когото съответния служител е
непосредствено подчинен.
(5) Директорът подписва формулярите за оценка в седем дневен срок от получаването им и в
тридневен срок ги предава в Човешки ресурси.
(6) Попълнените и подписани формуляри за оценка на трудовото изпълнение се съхраняват в
личните досиета на служителите, за което отговаря служителя от Човешки ресурси.
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Раздел Х

ОБУЧЕНИЕ
Чл.27.„Човешки ресурси"разработват основните насоки, проучва, анализира и обобщава
потребностите за обучение, като изготвя годишен отчет за РЗИ-Плевен за задължителното
специализирано обучение на служителите.
Чл.28.Условията и реда за провеждане на обучението /специализиране/ на служителите в
ЦСМП-Плевен се урежда в инструкция и наредба,утвърдени от МЗ.
Чл.29. Ежегодно се изготвя Програма за обучение и продължаваща квалификация на
служителите на ЦСМП - Плевен.
Раздел XI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.Указанията и текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите
Политики и процедури за управление на човешките ресурси се възлагат на Главния
счетоводител.
2.Настоящите Политики и процедури за управление на човешките ресурси се утвърждават
на основание чл. 13, ал. 3, т. 7 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор
3.Настоящите Политики и процедури за управление на човешките ресурси са изменени и
допълнени и са утвърдени от Директора на ЦСМП-Плевен със Заповед № РД-01141/21.04.2022г.и влизат в сила от 01.05.2022 г.
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