
ПРАВИЛНИК  
 

за вътрешния ред 

в Астрономическата обсерватория   

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С настоящия Правилник за вътрешния ред (ПВР) в Астрономическата 

обсерватория (АО) се конкретизират правата и задълженията на всички членове 

от астрономическия екип от Шуменския университет (ШУ) и служителите от ПП 

Шуменско плато, свързани с дейността на АО. 

Чл. 2. Правилникът за вътрешния ред урежда осигуряването на безопасна 

работна среда, имуществената отговорност и пропускателния режим в АО. 

Чл. 3. За работещи в АО се считат астрономите на щат в ШУ,  

отговарящите за приема на посетители (за 2017 г. са двама студенти), и 

служителите от ПП Шуменско плато, носещи материална отговорност за 

сградата.  

Чл. 4. Астрономите на щат в ШУ трябва да преминат обучение за 

дистанционно управление на двата професионални телескопа, за да получат 

достъп за работа с тях. 

Чл. 5. Работещите в АО се подписват в журнал, че са запознати с приетите 

вътрешни правила за работа. 

Чл. 6. Работещите в АО се грижат за опазване на оборудването и 

имуществото на АО. За установени повреди по време на тяхната работа те 

описват възникналия проблем в специална книга. 

Чл. 7. Работещите в АО следва стриктно да се придържат към изискванията 

за здравословни и безопасни условия на труд, към приетите технологични 

правила за работа с телескопите, правилата за противопожарна безопасност, 

както и всички други вътрешни правила, действащи в АО. 

 
ІI. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 
 

Чл. 8. (1) Отговарящите за приема на посетители в АО, имат достъп до 

всички места в сградата на АО в рамките на установеното работно време. Те 

правят визуална проверка на помещенията и оборудването в началото и в края на 

работния ден и при нередност информират Директора на АО. Те преглеждат и 

записите от камерите за последното денонощие и сравняват с дневника за 

престой в обсерваторията.  

(2) Дневният прием на посетители се провежда само на първия етаж в АО 

по подготвения сценарий и правила. За наблюдения се използва слънчевия 

телескоп, който се изнася на паркинга пред сградата на обсерваторията. 

(3) Нощните наблюдения с посетители се правят само с 15 см телескоп от 

площадката на втория или третия етаж. При необходимост в тях се включват и 



членове на астрономическия екип. Ако групата посетители е голяма, тя се 

разделя на подгрупи от по 5 души за визуални наблюдения на площадката. 

Останалите изчакват в заседателната зала на първия етаж. 

(4) Поддържа се дневник на посещенията и посетителите се таксуват с 

касов апарат, съгласно приетите цени за вход. Отговарящите за приема на 

посетители следва да спазват обявените часове за прием, да следят за спазването 

на правилата за посетители и поддържане на хигиената в сградата. 

Чл. 9. (1) Професионалните наблюдения с 40 см и 25 см телескопи се 

осъществяват дистанционно, съгласно приет 3-месечен график. Достъпът до 

сградата по време на тези наблюдения е забранен за всички. Изключение се 

допуска само за заявителя в съответната нощ при необходимост. 

(2) Членове на астрономическия екип влизат в АО за регулярна техническа 

дейност или провеждане на инициативи като се записват в дневник за времето и 

целта на влизането. Те вземат мерки за недостъпност на сградата. 

Чл. 10. (1) Външни лица нямат достъп до сградата, освен ако не са платили 

вход за дневен или нощен прием. 

(2) При дневен прием външните лица имат достъп само до първия етаж на 

сградата. 

(3) Достъпът на външни лица до куполите с оборудването и сървърното 

посещение е абсолютно забранен. 

Чл. 11. Посещенията на официални гости на града, университета и ПП 

Шуменско плато в АО се осъществява по предварително утвърдена програма от 

Ректора на ШУ. 

Чл. 12. Предвид предназначението на АО в сградата й е забранено за всички 

пушенето, храненето, влизането с кални и мокри обувки, замърсяването с 

отпадъци. Не е разрешено внасяне на алкохол в сградата и влизането с домашни 

любимци. Влизането на посетители в сградата при мокро и кално време става 

само с използване на калцуни. 

Чл. 13. Веднъж месечно (последният петък) се провежда санитарен полуден 

на сградата и оборудването от работещите в АО. 
 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 14. Настоящият правилник влиза в сила от 01.07.2016 г. Той е 

актуализиран на 06.02.2017 г. 

 
       

 Директор на АО: 

              

                            (проф. дфн Д. Кюркчиева) 

 
 
 


