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Аудиторната заетост е фиксирана по време и място на провеждане (спо-

ред учебния план и програма), докато извънаудиторната заетост не е фикси-

рана по време и място.  

Чл. 3. Учебната работа се разпределя равномерно между преподаватели-

те в катедрата (секцията / специалността), вкл. по отношение на обучението 

на английски език, и се контролира от ръководителя на катедра.   

Чл. 4. Минималната норма на преподавателска работа по чл. 9. ал. 1. за 

учебна аудиторна заетост е не по-малко от 300 часа годишно за пълен рабо-

тен ден.  

Чл. 5. Извънаудиторната заетост на преподавателите включва не по-

малко от 60 часа за целогодишно възлагане и контрол на изпълнението на 

задачи по смисъла на чл. 12. (т. 1. до т. 8.) от тази наредба.  

Чл. 6. Основната работна заплата на научно-преподавателския състав се 

получава пропорционално на продължителността на работното време и на 

изпълнението на нормата за преподавателска заетост (аудиторна и извън-

аудиторна).  

Чл. 7. За случаи, непредвидени в тази наредба, както и в отделни извън-

редни случаи, Ректорът може да разреши друг индивидуален норматив за за-

етост. 

Чл. 8. (1) Конкурси за заемане на нови академични длъжности се заявя-

ват при наличие на равномерна натовареност на членовете на научно-

преподавателския състав на катедрата (секцията/специалността) и изпълне-

ние на съответните минимални изисквания за аудиторна работа (лекции 

и/или упражнения /вкл. СИД, провеждани в последните три последователни 

години/ или клинична практика) над 130% за всички членове на преподава-

телския състав, както и ако може да се осигури 100% заетост според норма-

тива за предлаганата длъжност и съгласно Чл. 28. (2) от Правилника за орга-

низация на учебната дейност на МУ – Пловдив. 



 

Стр. 3 от 13 

(2) При изпълнение на норматива за аудиторна заетост по ал.1. над 200 

% задължително се обявява конкурс за заемане на преподавателска длъж-

ност. 

 

II. ОТЧИТАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ: 

Учебна аудиторна заетост 

Чл. 9. (1) Учебната работа включва: лекции със студенти, докторанти и 

специализанти (вкл. СИД); упражнения, семинари и практически дейности 

със студенти и стажанти; клинична практика със студенти от специалностите 

„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Лекарски асистент“ и специалностите в 

Медицинския колеж; изпити по учебен план (семестриални, държавни) кон-

курсни изпити за АД, докторанти, специалност. 

 

(2) Учебната заетост с лекции, упражнения и клинична практика (ФОЗ и 

МК) се възлага и изпълнява в академични часове от 45 минути и се отчита в 

работното време за един астрономически час. 

1. Лекции – 1 час лекция се приравнява на два астрономически часа. 

2. Упражнения – 1 час упражнение се приравнява на един астроно-

мически час. 

3. Клинична практика (ФОЗ и МК) – 1 час упражнение се прирав-

нява на един астрономически час. 

4. Изпити – отчитат се с изпитни протоколи и заповеди за участие: 

4.1 семестриални – за един изпитан студент – 0.6 часа за хабилитирани; 0.3 

часа за нехабилитирани преподаватели. 

Максималният коефициент за един изпитан студент не може да бъде по-

голям от 1,2 (1,8 за изпити, в които участват две или повече катедри). 

4.2 държавни – за един изпитан студент – 0.8 часа за хабилитирани; 0.4 ча-

са за нехабилитирани преподаватели. 

Максималният коефициент за един изпитан студент не може да бъде по-

голям от 3,6. 
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4.3 колоквиуми със стажанти, специализанти, докторанти – 2 часа за всеки 

участник, разпределени пропорционално между членовете на комисията. 

4.4 държавни изпити за специалност – 8 часа за всеки ден участие. 

(3) Учебна заетост със стажанти за катедрите, провеждащи преддипломен 

стаж със студенти по учебен план: 

1. дентална медицина – по 4 часа дневно на група за катедрата, 

разпределени между преподавателите 

2. медицина и управление на здравните грижи – по 2 часа днев-

но на група за катедрата, разпределени между преподавателите 

3. медицински сестри, акушерки и лекарски асистент – по 2 ча-

са седмично за периода по учебен план, разпределени между 

преподавателите съответно в катедри Сестрински грижи, Аку-

шерски грижи, Управление на здравните грижи. 

4. специалностите на Медицинския колеж – 20 часа за периода на 

преддипломния стаж, разпределени между преподавателите 

(4) Общата заетост на Катедрата от занимания със стажанти се разпреде-

ля поравно на всеки член на катедрения състав или персонално при заповед 

на ръководителя на катедрата. 

 

Научно-изследователска работа: 

Чл.10. Научно-изследователската работа се отчита чрез публикации, участие 

в научни проекти, участие в научни форуми по следния начин: 

10.1. Статии в реферирани списания (в SCOPUS, Web of Science) –15 часа 

за всеки съавтор на статия; 

10.2. Статии с JIF по Journal Citation Reports (Clarivate) – 30 часа за всеки 

съавтор на статия; 

10.3. Участие в екип на класиран ВУП – 20 часа годишно за всеки член на 

екипа; 
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10.4. Участие в екип на класиран научен национален/международен про-
ект с/без привлечени средства – 30/25 часа годишно за всеки член на 
екипа; 

 
10.5. Рецензиране на научни статии в реферирани списания (в SCOPUS, 

Web of Science) – 5 часа на рецензия; 

10.6. Участие в научни форуми с постер / доклад – 3 часа за национални 

научни форуми и 5 часа за международни научни форуми.  

 

Извънаудиторна заетост: 

Чл. 11. Извънаудиторната работа включва: изготвяне на учебни матери-

али вкл. електронни ресурси, ръководство на докторанти, ръководство на 

специализанти, ръководство или рецензиране на дипломни работи, консулта-

ции със студенти и индивидуална научна работа със студенти, ръководство 

на студентски научни кръжоци, курсови ръководители, ръководители на спе-

циалности (за МК), главни административни асистенти, отговорници по 

учебна, научна и международна дейност, качество, електронно обучение, 

СДО, за катедрената информация в сайта. 

Чл. 12. Извънаудиторната работа се изпълнява и отчита в работното 

време в астрономически часове: 

1. Изготвяне на учебни материали вкл. електронни ресурси – по 20 часа 

годишно за преподаватели, ангажирани в процеса – изготвените материали се 

съхраняват при катедрен отговорник с отбелязана година на издаване; 

2. Ръководство на докторант – 60 часа годишно за срока на докторанту-

рата – регистрира се със заповед от НО; 

3. Ръководство на специализант – 20 часа годишно на ръководителя на 

специализацията – регистрира се със заповед от СДО; 

4. Ръководство или рецензиране на дипломни работи – по 5 часа на дип-

ломна работа при заповед и регистрация в катедрата; 

5. Консултации – 30 часа годишно на преподавател – при утвърден гра-

фик и съответна регистрация в катедрата; 

6. Индивидуална научна работа със студенти – 20 часа годишно при 
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съвместна научна продукция, довела до публикации и участия в научни фо-

руми; 

7. Ръководство на студентски научни кръжоци – по 30 часа годишно при 

катедрена регистрация и отчет на дейността (протоколи, участия в научни 

форуми, презентации и др.); 

8. Контрол на клиничните стажове във МФ, ФДМ, ФОЗ и летни стажове 

в МК – 10 часа.  

9. Курсови ръководители, ръководители на специалности (за МК), глав-

ни административни асистенти, отговорници по учебна, научна и междуна-

родна дейност, качество, електронно обучение, СДО, за катедрената инфор-

мация в сайта – по 20 часа годишно при заповед и осъществена дейност. 

 

III. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

ЗА АУДИТОРНАТА ЗАЕТОСТ  

НА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ 

 

А. Нормативи за учебна аудиторна работа при пълно работно време: 

 

1. Нехабилитирани преподаватели  

1.1. катедри без диагностична/лечебна дейност – 360 часа, в т.ч. не 

по-малко от 300 часа упражнения 

1.2. катедри с диагностична/лечебна дейност – 300 часа, в т.ч. не по-

малко от 250 ч. (240 ч. за тези с основна хирургична дейност) уп-

ражнения 

1.3. Медицински колеж, ДЕСО и секция „Физкултура” – 450 часа. 

1.4. преподаватели (практическо обучение) във ФОЗ и МК – 600 часа. 

1.5. Симулационен център – 300 часа, в т.ч. не по-малко от 150 часа 

            упражнения 

1.6. звена, работещи по Наредба (Приложение № 1 към ПМС № 267 

от 12.12.2005 г.) ДВ, бр. 67, 2009г. – 270 часа, в т.ч. не по-малко от 220 часа 
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упражнения. 

 

2. Хабилитирани преподаватели 

2.1. катедри без диагностична/лечебна дейност – 360 часа, в т.ч. не 

по-малко от 180 часа  от лекции (при необходимост допълвани с упражне-

ния) 

2.2. катедри с диагностична/лечебна дейност – 300 часа, в т.ч. не 

по-малко от 150 часа (145 часа за тези с основна хирургична дейност) от лек-

ции (при необходимост допълвани с упражнения) 

2.3. Медицински колеж, ДЕСО и секция „Физкултура” – 300 часа от 

лекции (при необходимост допълвани с упражнения). 

2.4. Симулационен център – 300 часа, в т.ч. не по-малко от 150 часа 

от лекции (при необходимост допълвани с упражнения) 

2.5.  звена, работещи по Наредба (Приложение № 1 към ПМС № 267 

от 12.12.2005 г.) ДВ, бр. 67, 2009г. - 270 часа, в т.ч. не по-малко от 170 часа от 

лекции (при необходимост допълвани с упражнения) 

 

Б. Нормативи за учебна аудиторна работа при намалено работно време 

(4 часа): 

1. Нехабилитирани преподаватели  

1.1. катедри без диагностична/лечебна дейност – 220 часа, в т.ч. не 

по-малко от 180 часа упражнения 

1.2. катедри с диагностична/лечебна дейност – 200 часа, в т.ч. не 

по-малко от 150 часа (140 часа за тези с основна хирургична дейност ) уп-

ражнения 

1.3. Медицински колеж, ДЕСО и секция „Физкултура” – 300 часа. 

1.4. преподаватели по практика във ФОЗ и МК – 300 часа. 

1.5. Симулационен център – 200 часа, в т.ч. не по-малко от 150 часа 

упражнения 

2. Хабилитирани преподаватели 
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2.1. катедри без диагностична/лечебна дейност – 220 часа, в т.ч. не 

по-малко от 140 часа лекции (при необходимост допълвани с упражнения) 

2.2. катедри с диагностична/лечебна дейност – 200 часа, в т.ч. не по-

малко от 120 часа (115 часа за тези с основна хирургична дейност) лекции 

(при необходимост допълвани с упражнения) 

2.3. Медицински колеж, ДЕСО и секция „Физкултура” – 220 часа, в 

т.ч. не по-малко от 180 часа лекции (при необходимост допълвани с упраж-

нения) 

2.4. Симулационен център – 200 часа, в т.ч. не по-малко от 120 часа 

лекции (при необходимост допълвани с упражнения) 

    

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА 

УЧЕБНАТА ЗАЕТОСТ: 

1. Учебната заетост на хабилитираните и нехабилитирани преподаватели в 

МУ – Пловдив се възлага и отчита чрез работните графици въз основа на 

утвърдените учебни планове по специалности. 

2. Лекционните курсове се изнасят и отчитат на цял курс, с изключение 

на дисциплините, които се изучават в различни семестри по потоци. 

3. Извършената аудиторна и извънаудиторна заетост се регистрира еже-

месечно в катедрата. 

4. Ръководителите на катедри осъществяват ежемесечен контрол върху 

документацията за отчет на индивидуалната заетост. 

5. Неизпълнение на изискванията за учебна аудиторна заетост (група А от 

показателите за минимална заетост) може да бъде компенсирано с часове от 

научна работа (група Б от показателите за минимална заетост). 

6. Изпълнението на показателите се удостоверява със заповеди за коми-

сии, протоколи от изпити, програми, графици, регистрационни форми и др. 

7. В срок до 30 октомври всяка година ръководителите на катедри предс-

тавят на зам.- ректора по УД в писмен вид отчет за годишната учебна заетост на 

целия академичен състав на катедрата за предходната учебна година. 
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V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

1. При изпълнение на задължителната минимална учебна аудиторна заетост 

от лекции и упражнения над 150 % допълнителните часове се заплащат по тарифа, 

утвърдена от Ректорския съвет за съответната учебна година.  

2. Наредбата е неразделна част от Правилника за организация на учебната 

дейност в МУ – Пловдив. 

3. Наредбата е приета с Решение на АС – Протокол № 4/01.04.2021 г. 

4. Изменения и допълнения в настоящата наредба се правят по реда на прие-

мането ѝ. 

Приложения:  

1. Задължителни минимални изисквания за заетост и нормативи (табл. 1) 

 

Основания за приемане на Наредбата за учебната и научно - изследова-

телска заетост на преподавателите в Медицински университет – Плов-

див:  

1. чл.21, ал.1, т.2, чл.30, ал.1, т.14; чл. 37, чл. 26 б) ал.2, чл.40 и чл.57 от 

Закона за висшето образование (ЗВО); 

2. чл.27, ал.4 ,“В“ от Закона за развитието на академичния състав в Ре-

публика България (ЗРАСРБ); 

3.  чл.6, т.2; чл. 50, ал. 2; чл.58; чл. 69, ал.1, т.2; и чл.134, ал. 3 от ПУДМУ 

– Пловдив; 

4. т.1.3, т.1.4, т.1.5 от Споразумение Д01-335/25.11.2020г. между Съвета 

на ректорите на висшите училища, КНСБ, КТ „Подкрепа“ и МОН. 
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ТАБЛ. 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕТОСТТА НА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ 
СЪСТАВ В МУ – ПЛОВДИВ  
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1. Лекции със студенти, докто-
ранти, стажанти, специализан-
ти (вкл. СИД) 

1 час се отчита за 2 
часа натовареност 

ПРИ ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ 

360 часа  
 
в т.ч. не 
по-
малко от 
300 часа 
от уп-
ражне-
ния  

360 часа  
 
в т.ч. не 
по-малко 
от 180 ча-
са от лек-
ции  

600 часа 
 

450 часа  
 

300 ча-
са  
 
в т.ч. не 
по-
малко 
от 250 
(240**) 
часа от 
упраж-
нения  
 

300 ча-
са  
 
в т.ч. не 
по-
малко 
от 150 
(145**)
часа от 
лекции  

2. Упражнения/семинари със 
студенти, докторанти, стажан-
ти, специализанти (вкл. СИД)

1 час се отчита за 1 час 
натовареност 

3. Клинична практика (за спе-
циалности на МК, мед. сестра, 
акушерка, Лекарски асистент )

1 час се отчита за 1 час 
натовареност 

4. Преддипломен стаж (практика)

За студенти спец. Ме-
дицина и УЗГ – 2 часа 
на ден на група  
За студенти спец. 
„Дентална медицина“ 
– 4 часа на ден на гру-
па  
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За МК – 20 часа го-
дишно на група 
За катедри „Сестринс-
ки грижи“ и „Аку-
шерски грижи“ – 2 
часа на седмица на 
група 

ПРИ НАМАЛЕНО РАБ. ВРЕМЕ (4Ч.) 

5. Семестриални изпити 

0.6 часа за всеки сту-
дент за хабилитираните 
преподаватели 
0,3 часа за всеки сту-
дент за нехабилитирани 
преподаватели   220 часа  

 
в т.ч. не 
по-
малко от 
180  ча-
са от 
упраж-
нения  

220 часа  
 
в т.ч. не по-
малко от 
140  часа от 
лекции 

300 часа 

 

200 часа  
  
в т.ч. не 
по-
малко 
от 150 
(140**) 
часа от 
упраж-
нения 

200 ча-
са  
  
в т.ч. не 
по-
малко 
от 120 
(115**)
часа от 
лекции 

6. Държавни изпити 

0.8 часа за всеки сту-
дент за хабилитирани 
преподаватели  
0,4 часа за всеки сту-
дент за нехабилитирани 
преподаватели  

7. Конкурсни изпити за асистен-
ти, докторанти, специализанти 2 часа за всеки канди-

дат, разпределени рав-
номерно между члено-
вете на комисията 

8. Колоквиуми със специализан-
ти и стажанти 

 9. Изпити на докторанти 
10. Държавни изпити за специ-

алност
8 часа за всеки ден 
участие

Б 

Н
А

У
Ч

Н
А

 
Р

А
Б

О
Т

А

1. Статии в реферирани списания 
(в SCOPUS, Web of Science)

15 часа за всеки съавтор

      
2. Статии с IF по Clarivate 

analytics
30 часа за всяка статия 

3. Участие в екип на ВУП 20 часа годишно за все-
ки член на екипа 
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4. Участие в екип на научен на-
ционален / международен про-
ект с/без привлечени средства 

30/25 часа годишно за 
всеки член на екипа  

5. Рецензиране на статии в рефе-
рирани списания 

5 часа на рецензия 

6. Участие в научни форуми с 
постер/доклад 

3 часа за национални 
научни форуми
5 часа за международни 
научни форуми

В 

И
ЗВ

Ъ
Н

А
У

Д
И

Т
О

Р
Н

А
 З

А
Е

Т
О

С
Т

 

1. Изготвяне на учебни материа-
ли, вкл. електронни ресурси

20 часа годишно 

60 часа от регулярен контрол на студенти, стажанти, докторан-
ти, специализанти и/или рецензиране на дипломни работи 

(показатели 1-8) 

2. Ръководство на докторант 60 часа годишно 
3. Ръководство на специализант 20 часа годишно
4. Ръководство и/или рецензира-

не на дипломни работи 
5 часа годишно за всяка 
дипломна работа

5. Консултации със студенти 30 часа годишно
6. Индивидуална научна работа 

със студенти, довела да публи-
кации / участия 

20 часа годишно 

7. Ръководство на кръжоци 30 часа годишно 
8. Контрол на клинични стажове 

в МФ,ФДМ,ФОЗ  
10 часа годишно 

9. Ръководители  на специалност 
(за МК), курсови ръководители 
(МФ, ФДМ, ФФ) 

10. Катедрени администра-
тивни асистенти 

11. Отговорници по учебна 
дейност, научна дейност, ка-
чество, ел. обучение, СДО, 
поддържане на инф. за сайта, 
МСПД

20 часа годишно за вся-
ка функция 
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* Звена, работещи по Наредба (Приложение № 1 към ПМС № 267 от 12.12.2005 г.) ДВ, бр. 67, 2009г. – хабилитирани преподаватели – 270 ч., в т.ч. не по-малко от 170 ч. 

лекции; нехабилитирани преподаватели – 270 ч., в т.ч. не по-малко от 220 ч.  упражнения. 

**Натовареност за катедри с основна хирургична дейност. 
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