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„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-
СОФИЯ” ЕАД

Бул. „Христо Ботев” № 120, тел. 91 58 500, secondmbal@abv.bg

З А П О В Е Д

№ 380 / 01.03.2021г.

ОТНОСНО: Работното време на служителите от „Втора МБАЛ-София” ЕАД

I. КОНСУЛТАТИВНО -ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

А. ПРИЕМНО - КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ 
Старша мед. сестра:

Ежедневно 7.30 - 15.00 ч.
Останалите часове доработва в графични дежурства.

1. Приемно-консултативен кабинет за Вътрешни заболявания 
Лекар ординатор:

Ежедневно 8.00-16.30 ч./с 14 обедна почивка/
Мед, сестри:

I смяна от 7.30-14.00 ч.
П смяна от 13.30- 19.30 ч.
Дневни д-ва 7.30 - 19.30 ч.
Нощни д-ва от 19.30-7.30 ч.

Мед, сестра и за секретарски функции:
Ежедневно от 7.30 -16.00 ч. (с 14 час обедна почивка)
Санитари:
I смяна от 7.30- 14.00 ч.
II смяна от 13.30-19.30 ч.
Дневни д-ва от 7.30 -19.30 ч.
Нощни д-ва от 19.30-7.30 ч.
2. Приемно-консултативен кабинет за Кардиологични заболявания 

Лекар ординатор:
Ежедневно 8.00-14.00 ч.
Останалите часове доработва в графични дежурства 

Мед, сестра:
7.30 - 16.00 ч. (с 14 час обедна почивка)
3. Приемно-консултативен кабинет та Ендокринологични заболявания, 

включително Учебен център за обучение на пациенти със захарен диабет

Лекар ординатор- дл. 0.50:
от 8.00 -12.00 ч. (включително консултации в клиниките и отделенията 

Мед, сестра:
от 7.30 - 16.00 ч. (с 14 час обедна почивка)

4 . Приемно-консултативеи кабинет за пневмофтизиатрични заболявания
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Лекар ординатор:
от 08.00 - 14.00 ч. Останалите часове доработва в графични дежурства 

Мед, сестра:
от 8 .00-15.00 ч. Останалите часове доработва в графични дежурства
5 . Приемно-консултативеи кабинет за Неврологични заболявания 

Лекар ординатор:
от 08.00 - 14.00 ч. Останалите часове доработва в графични дежурства 

Мед, сестра:

от 7.30 - 16.00 ч. (с /2  час обедна почивка)

6. Приемно-консултативен кабинет за деца от 0 до 18 г.
Лекари ординатори:

Ежедневно от 8.00 -14.00 ч.
Останалите часове доработва в графични дежурства

7. Консултативен кабинет за Хирургични заболявания 
Лекар 0.25:

Ежедневно 9.00- 11.00ч.

8. Консултативен кабинет за Урологични заболявания 
Лекар 0.25:

Ежедневно 09.00 -  11.00 часа

9. Консултативен кабинет за Очни заболявания 
Лекари 0.5:

Ежедневно 8.00 -12.00 ч

10. Консултативен кабинет за УНГ заболявания 
Лекар 0.5

Ежедневно 8.00 -12.00 ч

11. Консултативен кабинет та Кожни заболявания 
Лекар 0.5:

Ежедневно 8.00 - 12.00 ч

12. Консултативни пневмофтизиатрични кабинети 
Лекари ординатори:

I смяна от 8.00-14.00 ч.
II смяна от 13.00 -19.00 ч.

С един дълъг ден седмично 8.00-19.ООч.
Медииински сестри:

I смяна от 7.30-13.30 ч.
II смяна от 13.30-19.30 ч.

С един дълъг ден седмично 7.30-18.ЗОч.
Санитари:

I смяна от 7.00 - 14.00 ч.
II смяна от 12.00 - 19.00 ч.
При отсъствие на единия санитар се работи само I смяна

13. Консултативен детско-юношески пневмофтизиатричен кабинет 
Лекари ординатори:

I смяна от 8.00-15.00 ч. /понеделник, четвъртък и петък/
II смяна от 12.00 -19.00 ч. /вторник и сряда/

Медииински сестри:



I смяна от 7.30-14.30 ч.
II смяна от 12.00-19.00 ч.

14. Кабинет за спирометрия /ФИД/ и КГА 
Лекар ординатор:

Ежедневно 8.00 -15.00 ч 
Медииински сестри:

Ежедневно 8.00 - 15.00 ч

Санитари към приемно-консултативни кабинети:
Ежедневно 7.30- 16.00ч./ с !4 час обедна почивка/

Б. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ
• КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Началник лаборатория:
от 8.00 -  15.00ч.

При необходимост дежурства събота и неделя 08.00-15.ООч. 
Старши медииински лаборант:

7.00 - 13.00 ч. /всеки работен ден/
7.00 - 17.00 ч. два дни седмично 

Лекари ординатори:
I смяна от 7.30-14.30 ч.
II смяна от 12.30 -19.30 ч.

При необходимост дежурства събота и неделя 7.30-14.30ч.
Биолог:

I смяна от 7.30-14.30 ч.
II смяна от 12.30 -19.30 ч 
Графични дежурства 7.3 0-14.3 Оч.

Медииински лаборанти:
I смяна от 7.00-13.00 ч.
II смяна от 13.00 - 19.00 ч.
Дневни д-ва от 7.00 - 19.00 ч.
Нощни д-ва от 19.00-7.00 ч.

Санитари:
7.00 - 13.00 ч. /всеки работен ден/

Останалите часове се доработват в графични дежурства
от 7.00- 19.00ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Работещите в Клинична лаборатория са 7 на часов работен ден 

• МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Началник лаборатория:
8.00 - 15.00 ч. /всеки работен ден/
Старши медииински лаборант:
7.30 - 14.30 ч. /едно съботно дежурство с почивен ден/

Биолог:
7.30 - 14.30 ч. /всеки работен ден/

Медииински лаборанти:
7.30 - 14.30 ч. /едно съботно дежурство с почивен ден/

Санитари:
От 7.00 -14.00 ч. всеки работен ден

ЗАБЕЛЕЖКА: Работещите в Микробиологична лаборатория са на 7 часов работен ден



• ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Началник лаборатория:
8.00 -  15.00ч. /всеки работен ден/

Лекар:
08.00 -15.00ч /всеки работен ден /

Медииински лаборанти:
08.00 - 15.00 ч. / всеки работен ден /

ЗАБЕЛЕЖКА: Работещите в Лаборатория по трансфузионна хематология са 7 на часов 
работен ден

В. ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА

« ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 
Началник отделение:

08.00- 14.00 ч. /всеки работен ден/
Лекар -  ординатор:

08.00 - 14.00 ч. /всеки работен ден/
Медииински лаборанти:

07.30 -  13.30 ч /всеки работен ден/
Санитари

0 7 .3 0 -1 3 .ЗОч /всеки работен ден/
ЗАБЕЛЕЖКА: Работещите в Клинична патология са на 6 часов работен ден.

«ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАИИОННА МЕДИЦИНА 
Началник отделение:

8.00- 15.00 ч. /всеки работен ден/
Старши рехабилитатор:

7.30 - 14.30 ч. /всеки работен ден/
Лекар - ординатор:

8.00- 15.00ч. /всеки работен ден/
Инструктор ЛФК/

3 дни от седмицата 8.00 - 15.00 ч.
2 дни от седмицата 8.00- 18.00 ч. с 14 час обедна почивка 

Рехабилитатори в Сектор електросветлотерапия 2-ма:
7.30 -14.30 ч./всеки работен ден/

Рехабилитатори:
I смяна от 7.30 -  14.30ч. три дни в седмицата
7.30 -17.30 ч. - два дни в седмицата с 14 час обедна почивка 

Санитар:
7.30 -  16.00ч. с 14 час обедна почивка/

ЗАБЕЛЕЖКА: работещите с медицински генератори с високочестотна терапия с мощност 
200 вата са на 7 часов работен ден, а работещите с парафин, инструктурите по ЛФК и 
санитарите на 8 часов работен ден.

• ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 
Началник отделение:

08.00- 14.00 ч. всекидневно 
останалите часове се доработват в дежурства

Лекар -  ординатор:
I смяна от 08.00 - 14.00 ч.
II смяна от 13.30 -  19.ЗОч
останалите часове се доработват в дежурства 

Старши рентгенов лаборант:



07.30 -  14.30 ч. Всекидневно 
Рентгенови лаборанти:

I смяна от 7.30- 14.30 ч.
II смяна от 12.30 -19.30 ч.

Рентгенов регистратор:
7.30 - 16.00 ч. / всеки работен ден с Уг час обедна почивка /

Санитари:
I смяна от 7.00 - 14.00 ч.
II смяна от 12.30 - 19.30 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: всички служители с изключение на рентгеновия регистратор са на 7 часов 
работен ден, непрекъснат режим на работа/ разположение/- 24 часа.

ТЕЛК - I-ви състав
(Лекари, социален работник, технически секретар) 
от 8.00- 16.30 ч. с Уг час обедна почивка

ТЕЛК - П-ри състав

/Лекари, социален работник, технически секретар/ 
от 8.00- 16.30 ч. с Уг час обедна почивка

Д. СТАЦИОНАРЕН БЛОК

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Началник клиника:
Ежедневно от 8.00 - 16.30 ч. /с Уг ч. обедна почивка/

ОБЩО КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ 
Началник отделение:

Ежедневно от 8.00-14.00 ч., останалите часове се доработват в дежурства 
Старши лекар:

Всеки ден от 8.00 - 14.00 ч. останалите часове се доработват в дежурства 
Старша медииинска сестра:

7.30- 15.00 ч. /всеки работен ден/
Останалите часове се доработват в дежурства 

Лекари -ординатори:
I смяна 8.00 - 14.00 ч.
Дневни д-ва дежурства от 8.00 -  20.00ч.
Нощни д-ва дежурства от 20.00 -  8.00 ч.
Всички ординатори доработват часовете в графични дежурства -  Дневни д-ва и 

нощни д-ва в Клиника по кардиология и Клиника по вътрешни болести.
Медииински сестри:

I смяна от 7.30-14.00 ч.
II смяна от 13.30-19.30 ч.
Нощни д-ва от 19.30-7.30 ч.
Дневни д-ва от 7.30 - 19.30 ч.

Медииинска сестра за секретарски Фткиии:
Ежедневно в работни дни от 7.30 -  16.00 ч. с Уг час обедна почивка 

Санитари:
I смяна от 7.30-14.00 ч.
П смяна от 13.30-19.30 ч 
Нощни д-ва от 19.30-7.30 ч.



Дневни д-ва от 7.30 - 19.30 ч.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА КАРДИОЛОГИЧНО ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ УСЛОЖ НЕНИЯ.КОНТРОЛ ВЪРХУ КРИТИЧНИ  
НАРУШ ЕНИЯ В ХЕМОДИНАМИКАТА  
Началник отделение:

Ежедневно от 7.30-14.30 ч., останалите часове се доработват в дежурства 
Старши лекар:
Всеки ден от 7.30 - 14.30 ч. останалите часове се доработват в дежурства 

Старша медииинска сестра:
7.30- 15.00 ч. /всеки работен ден/
Останалите часове се доработват в дежурства 

Лекари- ординатори:
на 12 часов работен график 
Дневни д-ва от 8.00-20.00 ч.
Нощни д-ва от 20.00-8.00 ч.

Медииински сестри:
На 12 часов работен график 
Дневни д-ва от 7.30 -19.30 ч.
Нощни д-ва от 19.30 -7.30 ч.
1-ва смяна от 7.30 -14.00 ч.

Технически секретар:
Ежедневно в работни дни от 7.30 - 16.00 ч (с Уз час обедна почивка)

Санитари:
Редовна смяна 7.00 - 15.30 ч (с Уз час обедна почивка)
Д невни д-ва от 7 .00-19.00 ч.
Нощни д-ва от 19.00-7.00 ч.

ЗА БЕЛ ЕЖ К А : Графичните дежурства - целодневни д-ва и нощни д-ва се полагат за 
клиниката и отделенията от всички лекари, като се отчитат в общ график.
При намален личен състав в клиниката и отделенията може да се командирова 
персонал от едно в друго отделение според нуждите.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ и ДЕЙНОСТИ ПО НЕИНВАЗИВНА 
ДИАГНОСТИКА И ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЗАПИЯ 

Инвазивна кардиология 
Началник отделение:

Ежедневно от 8.00- 15.00ч.
Старши лекар:

Ежедневно От 8.00 - 15.00 ч.
Лекар-ординатор:

Ежедневно от 8.00- 1.00ч.
Медииински сестри в т.ч. 1 отговорник/:

Ежедневно от 8 .00-15.00ч.
Санитар:

Ежедневно от 7.30 -14.ЗОч.
ЗАБЕЛЕЖКА: работещите в инвазивна кардиология са на 7 часов работен ден, непрекъснат 
режим на работа /разположение/- 24 часа.

Ръководител дейности по неинвазивна диагностика:
От 8.30 до 17.00ч. ./ с 1/2час обедна почивка/

Лекар -  ординатор в неинвазивна диагностика /  функи. изследване на ССс-ма:
От 08.00 - 16.30 ч./ е 1/2час обедна почивка/ включително консултации в приемно- 

консултативния блок, клиники и отделения, ехографии.



Медииински сестри в неинвазивна диагностика /  функи. изследване на СС с~ма:
I смяна от 7.30 -14.00 ч.
П смяна от 13.30-19.ЗОч.
Дневни д-ва от 7.30 - 19.30 ч.

При необходимост преминават на редовна смяна от 7 .30 - 16.00ч./с 14 обедна почивка/ 
ЗАБЕЛЕЖКА: работещите в неинвазивна диагностика са на 8 часов работен ден

КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Началник клиника:

Ежедневно от 8.00 - 16.30 ч.(с 14 ч. обедна почивка/

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Началник отделение:
Всеки ден от 8.00 - 14.00 ч. останалите часове се доработват в дежурства 

Старши лекар:
Всеки ден от 8.00 -14.00 ч. останалите часове се доработват в дежурства 

Старша медииинска сестра:
7.30- 15.00 ч. /всеки работен ден/
Останалите часове се доработват в дежурства 

Лекари ординатори
I смяна 8.00 - 14.00 ч.
Дневни д-ва дежурства от 8.00 -  20.00ч.
Нощни д-ва дежурства от 20.00 -  8.00 ч.

Медииински сестри за УЗД и ендоск. диагностика на гастроент. тракт, и 
дихателна с-ми:

7.30 - 16.00 ч. (всеки работен ден с 14 час обедна почивка)
I смяна от 7.30- 14.30 ч.
Останалите часове доработват в графични дежурства.

Медииинска сестра и за секретарски функиии:
Ежедневно от 7.30 - 16.00 ч. (всеки работен ден с 14 час обедна почивка) 

Технически секретар:
Ежедневно от 7.30 - 16.00 ч. (с 14 час обедна почивка)

Медииински сестри:
I смяна от 7.30-14.00 ч.
II смяна от 13.30-19.30 ч.
Дневни д-ва от 7.30 - 19.30 ч.
Нощни д-ва от 19.30-7.30 ч.

Санитари:
I смяна от 7.30- 14.00 ч.
II смяна от 13.30-19.ЗОч 
Дневни д-ва от 7.30 - 19.30 ч.
Нощни д-ва от 19.30 -7.30 ч.
Редовна смяна 7.30 -  16.00ч. (с!4 час обедна почивка)

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОТИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА С 
ДЕЙНОСТ ПО НЕФРОЛОГИЯ

Началник отделение:
Всеки ден от 8.00 - 14.00 ч. останалите часове се доработват в дежурства 

Старша медииинска сестра:



7.30- 15.00 ч. /всеки работен ден/
Останалите часове се доработва в дежурства

Лекари -  ординатори:
I смяна 8.00 - 14.00 ч.

Дневни д-ва дежурства от 8.00 -  20.00ч.
Нощни д-ва дежурства от 20.00 -  8.00 ч.
Всички ординатори доработват часовете в графични дежурства -  Дневни д-ва и 

нощни д-ва в Клиника по вътрешни болести.

Медииински сестри:
1смяна от 7.30 -14.00 ч.
П смяна от 13.30-19.30 ч.
Дневни д-ва от 7.30 - 19.30 ч.
Нощни д-ва от 19.30- 7.30 ч.

Санитари:
I смяна от 7.30-14.00 ч.
П смяна от 13.30-19.30 ч 
Нощни д-ва от 19.30-7.30 ч.
Дневни д-ва от 7.30 - 19.30 ч.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ/ РЕОРГАНИЗИРАНО  
ВРЕМЕННО В ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ ДО ПРИКЛЮ ЧВАНЕ НА 
ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА СРЕЩУ COVID-19

Началник отделение:
Всеки ден от 8.00 -14.00 ч. останалите часове се доработват в дежурства 

Старша медииинска сестра:
7.30- 15.00 ч. /всеки работен ден/

Останалите часове се доработва в дежурства 
Лекари -  ординатори:

I смяна 8.00 - 14.00 ч.
II смяна 14.00-20.00ч.

Дневни дежурства от 8.00 -  20.00ч.
Нощни дежурства от 20.00 -  8.00 ч.
Всички ординатори доработват часовете в графични дежурства -  Дневни д-ва и 

нощни д-ва в Клиника по вътрешни болести.
Медииински сестри:

1смяна от 7.30-14.00 ч.
П смяна от 13.30-19.30 ч.
Дневни д-ва от 7.30 - 19.30 ч.
Нощни д-ва от 19.30- 7.30 ч.

Санитари:
I смяна от 7.30-14.00 ч.
П смяна от 13.30-19.30 ч 
Дневни д-ва от 7.30 - 19.30 ч.
Нощни д-ва от 19.30-7.30 ч.
Редовна смяна 7.30 -  16.00ч. (с 1А час обедна почивка)

При функциониране като Инфекциозно отделение, работещите са на 7-часов работен ден.

КЛИНИКАПО ПЕДИАТРИЯ

Началник клиника:
Ежедневно от 8.00 - 16.30 ч. /с 14 час обедна почивка/



ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 2 ГОДИНИ

Началник, отделение:
8.00 - 14.00 ч, останалите часове се доработват в дежурства 

Старши лекар:
8.00 - 14.00 ч. /всеки работен ден/
Останалите часове се доработват в графични дежурства

Лекари -  ординатори:
I смяна от 8.00-14.00 ч.
П смяна от 14.00-20.00 ч.
Нощни д-ва от 20.00 - 8.00 ч.
Дневни д-ва от 8.00 - 20.00 ч.
Останалите часове се доработват в графични дежурства

Медииински сестри:
I смяна от 7.00-13.30 ч.
П смяна от 13.00- 19.00 ч.
Дневни д-ва от 7.00 - 19.00 ч 
Нощни д-ва от 19.00-7.00 ч.

Технически секретар:
Ежедневно от 7.30 - 16.00 ч. (с Уг час обедна почивка) 

Санитари:.
I смяна от 7.00-13.ЗОч.
П смяна от 13.00-19.00 ч.
Нощна смяна от 19.00-7.00 ч.
Целодневни д-ва от 7.00 - 19.00 ч

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕНА ОТ 2 ДО 18 ГОДИНИ

Началник отделение:
8.00 - 14.00 ч, останалите часове се доработват в дежурства 

Старши лекар:
Ежедневно от 8.00 - 14.00 ч.
Останалите часове се доработват в графични дежурства 

Старша мед, сестра:
7.00 - 14.30 ч. /всеки работен ден/
Останалите часове се доработва в дежурства

Лекари -  ординатори:
I смяна от 8.00 - 14.00 ч.
П  см ян а  от 14.00-20.00 ч.
Нощни д-ва от 20.00 - 8.00 ч.
Дневни д-ва от 8.00 - 20.00 ч.
Останалите часове се доработват в графични дежурства. 

Медииински сестри:
I смяна от 7.00 - 13.30 ч.
П смяна от 13.00 - 19.00 ч.
Нощни д-ва от 19.00 - 7.00 ч.
Дневни д-ва от 7.00 - 19.00 ч.

Санитари:
I смяна от 7.00-13.30 ч.
П смяна от 13.00-19.00 ч.
Нощна смяна от 19.00-7.00 ч.
Дневни д-ва от 7.00 - 19.00 ч.



При необходимост за покриване на месечния график на мед.сестри и санитари се 
преминава на 12 -часов работен график.
Графичните дежурства - дневни д-ва и нощни д-ва се полагат за отделенията 

от всички лекари, като се отчитат в общ график.
При намален личен състав в клиниката и отделенията може да се командирова 

персонал от едно в друго отделение според нуждите

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Началник отделение:
Ежедневно от 8.00 - 16.30 ч.(с Уг ч. обедна почивка)

Старши лекар, лекар-професор и лекари ординатори:
I смяна от 8.00 до14.00 ч.
II смяна от 14.00 до 20.00ч.
Дневни д-ва от 8.00 до 20.00 ч.
Нощни д-ва от 20.00 до 8.00 ч

Старша мед, сестра:
7.30 -15.00 ч. /всеки работен ден/
Останалите часове се доработва в дежурства 

Медииински сестри :
I смяна от 7.30 - 13.30 ч.
II см яна 13.30 -  19.ЗОч.
Дневна смяна 7.30- 19.ЗОч.
Нощна смяна 19.30 -7 .ЗОч.

Технически секретар:
Ежедневно от 8.00 - 16.30 ч. с Уг час обедна почивка 

Санитари :
I смяна от 7 .00-13.30 ч.
II см яна 13.00 -  19.00ч.
Дневни д-ва от 7.00-19.00 ч 
Нощни д-ва от 19.00-7.00 ч.
Редовна смяна 7.30 -  15.00ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Началниците на отделения работят ежедневно в работни дни, съгласно 
работния график и законоустановеното си работно време.

III. БОЛНИЧНА АПТЕКА 
Управител аптека:

8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден с Уг час обедна почивка/
Фармаиевти:

8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден с Уг час обедна почивка/
Помощник Фармацевт:

8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден с Уг час обедна почивка/
Санитари:

8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден с Уг час обедна почивка/

IV, АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК 
Главна мед, сестра:

8.00 .-15 .30  ч.
Останалите часове доработва в дежурства по болница /болнично хранене/

Отдел . .  Човешки ресурси “
От 8.00 — 16.30 часа с Уг час обедна почивка

Финансов контрольор, Административен организатор-секретар, Сътрудник соииални



дейности
От 8.00 -  16.30 часа с 14 час обедна почивка 

ОТДЕЛ ФИНАНСОВО -СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Сектор „Счетоводство Сектор ТРЗ и Каса:
8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден с 14 час обедна почивка/

Сектор „Прехрана“:
Инструктор хранене/медицинска сестра:

7.30 - 16.00 ч. /с 14 час обедна почивка/
Работници в кухня:

7.00 - 18.00 ч. в график при сумарно изчисляване на работното време

СЕКТОР „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ-ДЕЙНОСТ ПО БОЛНИЧНА ПОМОЩ“ 
Завеждаш сектор „Вътрешен контрол ”

8.00. - 16.30 ч. /всеки работен ден с 14 час обедна почивка/
Специалист обработване данни и отчитане на болнична дейност,

8.00. - 16.30 ч. /всеки работен ден с 14 час обедна почивка/
Организатор събиране и обработка на мед, статистическа информация

8.00. - 16.30 ч. /всеки работен ден с 14 час обедна почивка/

ОТДЕЛ...АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ” 
Началник отдел АСО

8.00. - 16.30 ч. /всеки работен ден с 14 час обедна почивка/

Сектор „Правно обслужване и обществени поръчки”
Главен юрисконсулт. юрист, главен специалист ОП

8.00 - 16.30 ч. / всеки работен ден с 14 час обедна почивка/

Сектор „Администрация”
.Деловодител, куриер:

8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден с 14 час обедна почивка/
Архивар- работник библиотека/работа с копирна техника/

8.00 - 16.30 ч. / всеки работен ден с 14 час обедна почивка/
- Работа с копирна техника от 09.00 -  14.00 часа

Сектор „  Снабдяване” -Снабдител:
8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден с 14 час обедна почивка/

Сектор”Склад” Началник на склад:
8.00. - 16.30 ч. /всеки работен ден с 14 час обедна почивка/

Сектор”Автотранспорт“ - Шофьори на санитарни линейки и леки коли:
8.00- 16.30 ч. с ./ всеки работен ден с 14 час обедна почивка/

Сектор „Технически”
Завеждаш сектор „ Технически”

8.00 -  16.ЗОч./ всеки работен ден с 14 час обедна почивка/
Портиери

Дневни д-ва от 6.00-18.00 ч 
Нощни д-ва от 18.00-6.00 ч.
Редовна смяна 7.00 -  15.ЗОч. с!4 час обедна почивка/

Работник кислородна инсталация .Електромонтьор, водопроводчик:
8.00 - 16.30ч. /всеки работен ден с 14 час обедна почивка/



Сектор „Регистратура“:
От 8.00 -  16.ЗОч./ всеки работен ден с Уг час обедна почивка/
От 7.30 - 16.00ч. /всеки работен ден с Уг час обедна почивка/

Регистратори в Консултативни пневмофтизиатрични кабинети за дена и 
възрастни:

I смяна от 8.00-15.00 ч.
II смяна от 12.00 -19.00 ч.
При отсъствие на регистратор се работи само I смяна

Санитар към звена за стопанска дейност:
От 7 .00-15.30 ч ./ всеки работен ден с Уг час обедна почивка/

Общ работник, работник по поддръжка:
От 7.30- 16.00ч. /всеки работен ден с Уг час обедна почивка/
От 08.00-16.30 ч. /всеки работен ден с Уг обедна почивка/

Сектор „Болнично бельо”
7.00 - 15.30 ч. /всеки работен ден с Уг час обедна почивка/

Сектор „Санитарен контрол”

Инспектор обществено здраве:
8.00 - 16.30 ч. / всеки работен ден с Уг час обедна почивка/

Сектор „Централна стерилизаиия”
Редовна смяна от 7.30 - 16.00ч. /с Уг час обедна почивка/

Забранява се възлагането на работа през две последователни работни смени за едно 
денонощие - чл.141 ал.5 от КТ.

Задължително да се подсигури междудневна почивка не по-малко от 12 часа, 
съгласно чл.152 от КТ.

Задължително да се спазва физиологичния режим на труд и почивка, изработен от 
служба Трудова медицина и утвърден от Изпълнителния директор.

Полагането на извънреден труд се извършва по разпореждане или със знанието и без 
противопоставянето на работодателя, респективно на съответния ръководител при 
невъзможност същата работа да бъде свършена в рамките на установения работен график.

Окончателните работни графици да се представят най-късно до 3-то число на 
календарния месец за обработка в сектор "ТРЗ и Каса'" за изчисляване на работните заплати 
и допълнителните трудови възнаграждения.

Проектографиците се предават до 26 число на предния месец.
Във връзка с ПМС № 267/12.12.2005 год. за намалено работно време има 

издадена Заповед на Изпълнителния Директор 2638/13.12.2019 г.
Настоящата заповед да се връчи на всички Началник клиники (отделения) за 

сведение и изпълнение, като същите носят отговорност за изпълнението на 
заповедта от техните подчинени.

Заповедта влиза в сила от 01.03.2021 година. / 5

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДЙМДСТ 
/ДОЦ. Д-Р О
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