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РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ-СОФИЯ на 10.08.2015 г. 

 
 ФС реши: Приема променената органиграма на структурата на 
Медицински факултет във връзка със закриване на Сектор „Обществени 
поръчки и снабдяване” към Деканата на МФ. 

ФС реши: Приема доклада на Заместник Декана по учебната  
дейност чл. кор. проф. д-р Иван Митов, както следва: 

„В изпълнение решение на ФС от 27.09.2013г в продължение на 
учебната година всяка катедра от структурата на МФ, подаваше поименна 
справка за отработените от редовните и хонорувани преподаватели учебни 
часове в студентско обучение /лекции, упражнения, изпити/. 
 В края на учебната 2014/15 г. катедрите предоставиха и 
заключителна поименна справка за общата учебна натовареност на 
преподавателския си състав или информация за разпределение на 
наднормативни учебни часове. 
 От друга страна, съобразявайки се с правилата за определяне 
натовареността на преподавателите в МФ, публикувани в Правилника  за 
подготовка и организиране на учебната 2014/15 година, Учебният отдел на 
Деканата изготви справки за аудиторната заетост на преподавателите по 
учебен план, съответно и наднормативни часове, съгласно утвърдената на 
ФС от 2009г методология.  

При изготвяне на справките се използва допълнителна информация, 
както следва: 

- Учебни планове на ФДМ и ФФ; 
- Данни за брой студенти и студентски групи по курсове – от ФДМ; 

ФФ; отдел чуждестранни студенти; отдел български студенти; 
- Графици за учебни занятия; 
- Поименно щатно разписание, както и движението на 

преподавателския състав; 
- Данни за аудиторна заетост от следдипломно обучение календарна 

2014 г. от отдел СДО. С доклад вх.№ 4368/17.06.2015г. отдела 
предостави информация за поименно разпределение на часовете за 
хабилитирани и нехабилитирани преподаватели. Една част от 
разпределението на часовете е направена съгласно Правилника за 
подготовка и провеждане на учебната 2014/15г, а друга част – 
съгласно направените предложения с писма от катедрите и 
клиничните центрове. Към справките за натовареността на всяко 
учебно звено, са приложени копия от писмата на катедрите и 

 1 



клиничните центрове, в които е предоставена информация за това 
разпределение; 

- Доклади от ръководител катедра вътрешни болести и ръководител 
катедра хирургия за разпределение на лекциите и практическите 
занятия в ІV, V и VІ курсове по бази; 

- Информация за хонорувани  и гост-преподаватели  по катедри, както 
и отработените от тях учебни часове. 

От 45 катедри и клинични центрове в структурата на Медицински 
факултет, за учебната 2014/15 година 33 от тях имат наднормативни часове 
за хоноруване, както е показано в таблица 1. 
 
Таблица1. Аудиторна заетост /без обучение на английски език/ и 
наднормативни часове за хоноруване по учебен план за уч. 2014/15г. 
 

 
 
 

Катедра 

Аудиторна заетост 
на преподавателите 

в студентско и 
следдипломно 

обучение 
/хабилитирани и 
нехабилитирани/ 

Наднормативни 
часове за 

хоноруване 
/хабилитирани и 
нехабилитирани/ 

1.Катедра анатомия и хистология 15764 5281 
2.Катедра медиц.химия и биохимия 
- Секция  медицинска химия 
- Секция медицинска биохимия 

 
3804 
6559 

 
1930 
1074 

3.Катедра физиология 7886 2712 
4.Катедра обща медицина 2816 1496 
5.Катедра медицинска микробиология 4894 2010 
6.Катедра медицинска генетика 2026 926 
7.Катедра патофизиология 4056 1176 
8.Катедра фармакология и токсикология 4976 446 
9.Катедра обща и оперативна хирургия 5177 1508+25ч от 

кат.хирургия 
10.Кат.пропедевтика на вътр.бол. 7614 2107 
11.Катедра образна диагностика 2919 389 
12.Катедра оториноларингология 3798 993 
13.Катедра МРЕТ 12846 2992 
14. Кат.хигиена,мед.екология и хранене 5872 2272 
15.КЦ професионални болести 1900 580 
16.Катедра неврология 7744 1076 
17. Катедра акушерство и гинекология 15514 7154 
18.Катедра хирургия 8410 4930 
19.Катедра вътрешни болести 15882 4180 
20.Катедра педиатрия 13500 5615 
21.Катедра КЛКИ 
-клинична лаборатория 
-клинична имунология 

 
4581 
1454 

 
1912 
299 

 2 



22.Катедра обща и клинична патология 6773 2893+90ч СДО от 
ендокринология 

23.Катедра клинична фармакология 2132  
24.Катедра дерматология и венерология 3542 404 
25.Катедра урология 3073 378 
26.КЦ нефрология 3067 867 
27.КЦ гастроентерология – вътр.бол. 2979 779 
28.Катедра епидемиология 3520 1720 
29.Катедра инфекциозни болести… 4984 2244 
30.Катедра физиотерапия 2008 358 
31.Кат.съдебна медицина и деонтология 2650 395 
32.КЦ алергология 1864 104 
33.Катедра спешна медицина 4485 195 

  
 
 Приема се информацията за аудиторната заетост на преподавателите 
и съответно наднормативните часове за хоноруване, представена от 24 
катедри /КЦ/. 

Коригират се до часовете по учебен план справките за аудиторна 
заетост и наднормативни часове на 7 катедри- Катедра медицинска химия 
и биохимия – сектор медицинска биохимия /учебни часове от изпити/; 
Катедра хигиена, медицинска екология и хранене /учебни часове от 
лекции/; Катедра обща и оперативна хирургия / редуциране на 
наднормативната заетост с 84 уч.ч/; Катедра неврология /редуциране на 
наднормативната заетост с 68 уч.ч/; Катедра акушерство и гинекология 
/редуциране наднормативната заетост със 148 уч.ч/; Катедра вътрешни 
болести /редуциране на наднормативната заетост със 1045 уч.ч от 
хабилитираните преподаватели/; КЦ алергология /редуциране на 
наднормативната заетост с 15 уч.ч/. 
  
Катедра спешна медицина подава информация за аудиторна заетост от 
студентско и следдипломно обучение 7216 ч, при такава по учебен план 
4485ч. Наднормативните часове за хоноруване съответно по УП са 195 уч. 
часа, които е възможно да бъдат разпределени по 7 уч.ч на целия 
преподавателски състав. 
 
В заключение, съобразявайки се с направените корекции и подадените 
данни от катедрите, представям в таблица 2 данни за наднормативни 
часове за хоноруване на преподавателския състав от 33 катедри и 
клинични центрове, учебна 2014/15година. 
 
 
 
 
 

 3 



Таблица 2 Наднормативна натовареност за хоноруване – хабилитирани и 
нехабилитирани преподаватели за учебна 2014/15 
 

№  Катедра/Клиничен център 

НАДНОРМАТИВНИ  
ЧАСОВЕ 2014/2015 ОБЩ БР. 

ЧАСОВЕ  ХАБИЛИТ
ИРАНИ 

 НЕХАБИ-
ЛИТИРАНИ 

1.  Кат. Анатомия и хистология 3033 1110 4143 
2.  Кат. мед химия и биохимия – сектор 

биохимия  491 583 1074 
 Кат. мед химия и биохимия – сектор 

химия 246 452 698 
3.  Катедра физиология 453 2124 2577 
4.  Катедра обща медицина 920 576 1496 
5.  Катедра медицинска микробиология 998 1012 2010 
6.  Катедра медицинска генетика 203 286 489 
7.  Катедра патофизиология 224 952 1176 
8.  Катедра фармакология и токсикология 176 321 497 
9.  Катедра обща и оперативна хирургия 174 1115 1289 
10.  Кат.пропедевтика на вътр.бол. 558 1545 2103 
11.  Катедра образна диагностика 139 250 389 
12.  Катедра оториноларингология 146 847 993 
13.  Катедра МРЕТ    
14.  Кат.хигиена,мед.екология и хранене 1016 1202 2218 
15.  КЦ професионални болести 245 312 557 
16.  Катедра неврология 405 671 1076 
17.  Катедра акушерство и гинекология 1716 5411 7127 
18.  Катедра хирургия 1071 3835 4906 
19.  Катедра вътрешни болести 2479 1598 4077 
20.  Катедра педиатрия 1816 3596 5412 
21.  Катедра КЛКИ -клинична лаборатория 577 1092 1669 

 Катедра КЛКИ -клинична имунология 283 - 283 
22.  Катедра обща и клинична патология 822 2156 2978 
23.  Катедра клинична фармакология 472 -- 472 
24.  Катедра дерматология и венерология 21 184 205 
25. Катедра урология 231 0 231 
26. КЦ нефрология 282 585 867 
27. КЦ гастроентерология – вътр.бол. 327 287 614 
28. Катедра епидемиология 882 836 1718 
29. Катедра инфекциозни болести… 710 1340 2050 
30. Катедра физиотерапия 358 0 358 
31.  Кат.съдебна медицина и деонтология 162 22 184 
32. КЦ алергология 77 27 104 
33. Катедра спешна медицина 99 90 189 
  

Общо учебни часове 22777 37452 60229 
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 Като неделима част от настоящия протокол е таблицата с 
поименните данни за наднормативната натовареност на преподавателите в 
катедри и клинични центрове на Медицински факултет към Медицински 
университет-София за учебната 2014/15 г.  

Възнагражденията за наднормативната натовареност на 
преподавателите за уч. 2014/15 г. в размер на 587 615 / петстотин 
осемдесет и седем хиляди шестотин и петнадесет/ лева да бъдат изплатени 
през м. август 2015 г. 

ФС възлага на Декана на МФ да бъде отправено искане до Ректора на 
МУ-София за вътрешно компенсирана корекция по бюджета на 
Медицински факултет за месец август 2015 г.: 

- увеличение на § § 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала, 
нает по трудови правоотношения” с 37 615 лв. /тридесет и седем хиляди 
шестотин и петнадесет/  

   и 
- намаление на § § 02-08 “Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение” с 37 615 лв. /тридесет и седем хиляди шестотин и 
петнадесет/.  
 
 
Протоколирал: 
Я. Стойчева 
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