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„ВТОРА М НОГОПРОФ НЛНА ЬО .Ш И Ц А  5А АКТИКНО Л ЕЧ ЕН И Е-С О Ф И Я ”
ЕАД

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

{ А Н О  В Е Д 

№ 153/25.01.2019г.

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

I. КОНСУЛТАТИВНО -ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

А. ПРИЕМНО - КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ 
Старша мед. сестри ;

Ежедневно 7.30 - 15.00 ч.
Останали те часове доработва в графични дежурства.

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

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

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

Мед, сестра а ш секретарски функции:
Ежедневно от 7.30 - 16.00 ч. (с Уг час обедна почивка) Санитари:
I смяна от 7.30- 14.00 ч.
II смяна от 13.30-19.30 ч.
Дневни д-ва ог 7.30 -19.30 ч.
1 ющни д-ва от 19.30 -  7.30 ч.
2. 11 рнемно-консул i а гивен кабине i ta Кардиологични чаболявания 

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

Мед, сестра:
от 7.30 - 14.00 ч.
Останалите часове доработва в графични дежурства
3. П рнемно-консул та г и в е н  кабинет т а  Ендокринологични таболявания

.включително Учебен цент ьр та обучение на п а тк а гн  сьс чачарен диабег

Лекар ординатор- дл, 0.50:
от 8.00 •• ! 2.00 ч. (включително консултации в клиниките и отделенията 

Мед, сестра:
от 7.30 - 16.00 ч. (с '/2 час обедна почивка)

mailto:secondmbal@abv.bg


4 .  Приемно-консултативен кабине т тя пневмофгитнатрични таболявания 
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-консулта т ивси кабинет та Неврологични таболявания 

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

6. Приемно-консултативен кабинет та деца ог 0 до 18 г.
Лекари ординатора:

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

7. Консултативен кабинет за Хирургични таболивания 
Лекар 0.25:

Ежедневно 9.00- 11.00ч.

8. Консултативен кабинет ta Урологичнп таболявания 
Лекар 0.25:

Ежедневно 09.00 -  11.00 часа

9. Консул i ат ивен кабинет та Очни таболявания 
Лекари 0.5:

Ежедневно 8.00 -12.00 ч

10. Консулт а i ивен кабинет та У ПГ таболявания 
Лекар 0.5

Ежедневно 8.00 -12.00 ч

11. Консултативен кабинет та Кожни таболивания 
Лекар 0.5:

Ежедневно 8.00 - 12.00 ч

12. Консултативни пневмофтитиатрични 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.
Медицински сестри:

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

С един дълъг ден седмично 7.30-1 8.ЗОч.
Санитари:

I смяна от 7.00 - 14.00 ч.
II смяна от 12.00- 19.00 ч.
11ри отсъствие на единия санитар се работи само I смяна

13. Консултативен детско-юношески пневмофтиша!ричен кабинет 
Лекари ординатори:

I смяна от 8.00-15.00 ч. /понеделник, четвъртък и петък/



II смяна ог 12.00 -19.00 ч. /вторник и сряда/
Медицински сестри:

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

14. Кабинег та сииромегрия /ФПД/ и КТ А 
Лекар ординатор:

Ежедневно 8.00-15.00 ч 
Медицински сестри:

Ежедневно 8.00-15.00 ч

Санитари към приемно-консултативни кабинети: Ежедневно 7.30- 1 б.ООч./ с 'А час
обедна почивка/

Б. М Е Д И К О -Д И  АГ Н О С  ГИ Ч НИ Л  А Б О Р А Т О Р И  И 
• КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Нача.шик лаборатория:
от 8 .0 0 -  15.00ч.

При необходимост дежурства събота и неделя 08.00-15.ООч.
Старши медицински 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.ЗОч.
Биолог:

I смяна от 7.30-14.30 ч.
II смяна от 12.30 -19.30 ч 
Графични дежурства 7.30-14.ЗОч.

Медицински 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 медицински лаборант:
7.30 - 14.30 ч. /едно съботно дежурство е почивен ден/

Биолог:
7.30 - 14.30 ч. /всеки работен ден 7 Медицински лаборанти:
7.30 - 14.30 ч. /едно съботно дежурство с почивен ден Санитари:
От 7.00 -14.00 ч. всеки работен ден

ЗАБЕЛЕЖ КА: Работещите в Микробиологична лаборатория са на 7 часов работен ден



• ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Началник лаборатория:
8.00 -  1 5.00ч. /всеки работен лен/

Лекар:
08.00 -15.00ч /всеки работен ден /

Медицински лаборант:
7.30 - 14.30 ч. / всеки работен ден /

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

В. ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА

» О ТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 
Началник отделение:

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

08.00 - 14.00 ч. /всеки работен ден/ М едицински лаборант и:
07.30 -  13.30 ч /всеки работен ден/

Санитари
07.30 -  13.30 ч /всеки работен ден/

ЗАБЕЛЕЖ КА: Работещите в Клинична патология са на 6 часов работен ден.

«ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛПIАЦИОННА МЕДИЦИНА 
Началник отде. leuue:

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 1 ФК/

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

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

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

Санитар:
7.30 -  16.00ч. е '/; час обедна почивка/

ЗАБЕЛЕЖКА: работещите е 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 отде. teuue:

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 .laóopaum:
07.30- 14.30 ч. Всекидневно 

Рентгенови лаборанти:
I смяна от 7.30- 14.30 ч.
II смяна от 12.30 -1 9.30 ч.

Рентгенов регистратор:
7.30 - 16.00 ч. / всеки работен ден е 'А 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 - l-ви състав
(Лекари, социален работник, технически секретар) 
от 8.00- 16.30 ч. с /г час обедна почивка

ТЕЛК - И-рн състав

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

Н. СТАЦИОНАРЕН БЛОК

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Началник шиника:
Ежедневно от 8.00 - 16.30 ч. /с 'А ч. обедна почивка/

ОБЩО КАРДИОЛОГ ИЧНО 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 медицинска 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.
Медицински 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.

Медицинска сестра чч секретарски функции:
Ежедневно в работни дни от 7.30 -  16.00 ч. с 'А час обедна почивка 

Санитари:
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.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА КАРДИОЛОГИЧНО ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО
СЪДОВИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ,КОНТРОЛ ВЪРХУ КРИТИЧНИ НАРУШЕНИЯ В 
ХЕМ () Д И Н А М И К АТ А 
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 медицинска сестра:
7.30- 15.00 ч. /всеки работен ден/
Останалите часове се доработва в дежурства 

Л екари- ординат ори:
на 12 часов работен график 
Дневни д-ва от 8.00-20.00 ч.
Нощни д-ва от 20.00-8.00 ч. Медицински 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 (е /: час обедна почивка/

Санитари:
Редовна смяна 7.30 - 16.00 ч (с /: час обедна почивка/
Д невни д-ва от 7 .30-19.30 ч.
Нощни д-ва от 19.30-7.30 ч.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ерафичните дежурства - целодневни д-ва и нощни д-ва се полагат та 
клиниката и отделенията от всички лекари, каго 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 ИНВАЗНВНА КАРДИОЛОГИЯ и ДЕЙНОСТИ ПО НЕИНВАЗИВНА 
ДИАГНОСТИКА И ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ 

Нива шепа кардиология 
Началник отделение:

Ежедневно от 8.00- 14.00ч.

Старши лекар:
Ежедневно От 8.00 - 14.00 ч.

Лекар-ординатор:
Ежедневно от 8.00- 14.00ч.

Медицински сестри в ш.ч. I отговорник/:
Ежедневно ог 8.00 -14.00ч.

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.

Лекар - ординатор а неиивазивна диагностика /  функц. изследване на ССс-ма:
От 08.00 - 16.30 ч./ с 1/2час обедна почивка/ включително консултации в приемно- 

консултативния блок, клиники и отделения, ехографии.
Медицински сестри в иеинвачнвна диагностика / функц. тследване на СС с~ма:



I смяна от 7.30 -14.00 ч.
II смяна от 13.30-19.ЗОч.
Дневни д-ва от 7.30-19.30 ч.

При необходимост преминават на редовна смяна от 7.30 - 1 б.ООч./ с А 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 'А ч. обедна почивка/

ОТДЕЛЕНИЕ Г1() ГАСТРОЕНТЕРОЛОГПЯ

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

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

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

Лекари ординатори
1 смяна 8.00 - 14.00 ч.
Дневни д-ва дежурства от 8.00 -  20.ООч.
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.
Медицински сестри sa УЗД и ендоск. диагностика на гастроент. тракт, и дихателна с-ми:

1 смяна от 7.30- 14.30 ч.
Останалите часове дорабо тват в графични дежурства. Медицинска сестра и за 

секретарски функции:
Ежедневно от 7.30 - 16.00 ч. (всеки работен ден с 'Д час обедна почивка)

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

Медицински сестри:
I смяна ог 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.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ П БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА С ДЕЙНОСТ 
ПО НЕФРОЛОГИЯ

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

Старша медицинска 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.
Мощни д-ва дежурства от 20.00 - 8.00 ч.

Медицински 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.
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.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ННЕИМОЛОП1Я И ФТ H i НАТРИЯ 

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

Старша медицинска сестра:
7.30- 1 5.00 ч. /всеки работен ден/

Останалите часове се доработва в дежурства 
Лекари - ординатори:

I смяна 8.00 - 14.00 ч.
II смяна 14.00-20.004.

Дневни дежурства от 8.00 -  20.00ч.
Нощни дежурства от 20.00 -  8.00 ч.

Медицински 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 ог 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.

КЛИНИКАГЮ ПЕДИАТРИЯ

Началник к  нишка:
Ежедневно от 8.00 - 16.30 ч. /е '/: 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.
II смяна от 14.00-20.00 ч.
Нощни д-ва ог 20.00 - 8.00 ч.
Дневни д-ва от 8.00 - 20.00 ч.
Останалите часове се доработват в графични дежурства

Медшшнски 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 '/г час обедна почивка)

Санитари:.
I смяна от 7.00-13.ЗОч.
II 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 ЧА ЛЕНА ОТ 2 ДО 18 ГОЛИНИ

Началник отде.leuue:
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.
Г1 см яна 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.

Медицински сестри:
I смяна от 7.00 - 13.30 ч.
II 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.
II 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

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ
Началник клиника:
Ежедневно or 8.00 - 16.30 ч.(с Vi ч. обедна почивка



ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТ Í1

Началник отделение :
Ежедневно от 8.00-14.00 ч.. останалите часове се доработва в дежурства

Старши лекар и лекари ординатори :
I смяна от 8.00 до 14.00 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 

Медицински сестри :
I см яна от 7.30 - 13.30 ч.
II смяна 1 3 .3 0 -  19.ЗОч.
Дневна смяна 7.30- 19.ЗОч.
Нощна смяна 19.30 -7 .ЗОч.

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

Санитари :
I смяна от 7.00-14.00 ч.
II смяна 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 -  1 5 .00ч.

III. БОЛНИЧНА АПТЕКА 
Управител аптека:

8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден с 1А час обедна почивка/ Фармацевти:
8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден с 'А час обедна почивка/

Помощник фармацевти:
8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден с 'А час обедна почивка/

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

IV. АДМНННСТРАТИВПО-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 'А час обедна почивка

Финансов контрольор, Административен ор. <нипанюр-секрен:ар, Сътрудник социални дейности
От 8.00 -  16.30 часа с Уг час обедна почивка

ОТДЕЛ ФИНАНСОВО -СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

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

Сектор „ Прехрана
Инструктор хранене/медицинска сестра:

7.30 - 16.00 ч. /с 'Л час обедна почивка/



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

СЕКТОР „ВЪ ТРЕШЕН КОНТРОЛ -  ДЕЙНОСТ ПО БОЛНИЧНА ПОМОЩ “ 
Завеждащ сектор „Вътрешен контрол"

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

8.00. - 16.30 ч. /всеки работен ден е Уг чае обедна почивка/
Органи нинор събиране и обработка на мед, статистическа информация

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

ОТДЕЛ „АДМИНПСТРА ТИВНО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖ ВАНЕ"
Началник отдел АСО

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

Сектор „Правно обслуж ване и обществени поръчки"
Славен юрисконсулт юрист , главен сненналнст ОП

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

Сектор „Администрации "
,Деловодител, куриер:

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

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

Сектор „Снабдяване " -Снабдител:
8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден е Уг час обедна почивка/

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

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

Сектор „ Технически"
Завеждащ сектор „Технически"

8.00 -  16.ЗОч./ всеки работен ден е Уг час обедна почивка/ 
Портиери

Дневни д-ва от 7.00-19.00 ч 
Нощни д-ва от 19.00-7.00 ч.
Редовна смяна 8.00 -  16.ЗОч. c'/г час обедна почивка/

Работник кислородна инсталация:
7.30 - 19.00 ч. в график при сумарно изчисляване на работното време 
В почивни и празнични дни -  на разположение.

Електромонтьор, водопроводчик:
8.00 - 16.30 ч. /всеки работен ден с Уг час обедна почивка/
В почивни и празнични дни -  на разположение.

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

Регистратори в Консултативни нневмофтишатричпн кабинети <а деца и възрастни:



I смяна or 8.00-15.00 ч.
II смяна or 12.00 -10.00 ч.
При отсъствие на регистратор се работи само I смяна

Санитар към sac на т  стопански дейност:
От 7.30-16.00 ч./ всеки работен ден с Уг час обедна почивка/

Общ работник, раоотник по поддръжка:
От 7.30- 1 б.ООч. /всеки работен ден е Уг час обедна почивка/
От 08.00-16.30 ч. /всеки работен ден с Уг обедна почивка/

Сектор „ Во.шично óe.ibo"
7.30 - 16.00 ч. /всеки работен ден е Уг час обедна почивка/

Сектор „Санитарен контрол"
Инспектор обществено чдраве:

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

Сектор „Централна етери.пнииия"
Мед, сестри:

Редовна смяна от 7.30 - 1 б.ООч. /с Уг час обедна почивка/
Санитари:

Редовна смяна от 7.30 - 1 б.ООч. /с Уг час обедна почивка/

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

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

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

Полагането на извънреден труд ее извършва по разпореждане или съе 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 е ПМС № 267/12.12.2005 год. за намалено работно време има издадена 

Заповед на Изпълнителния Директор 471/. 15.03.2018 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 01.02.2019 година.

от КТ.

V

Съгласувал: Д г 
С. Асенов
Главен юрисконсулт


