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УТВЪРЖДАВАМ: 

      РЕКТОР: /п/ 

 (Доц. д-р Иван Марчевски) 

 

 

 

Т Е Х Н О Л О Г И Я 
 

ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НАДНОРМЕНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА СА „Д. А. ЦЕНОВ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.  

 

 

За учебната година нормативът е: 

- 250 часа аудиторна заетост /за катедра „Физическо възпитание и спорт“ 

– 340 часа/ 

- 110 часа извънаудиторна заетост /за катедра „Физическо възпитание и 

спорт“ – 60 часа/. 

 

Отчитането и изплащането на наднормените възнаграждения за учебната 

година се извършва на два етапа: 

1. В края на зимния семестър 

2. В края на учебната година. 

 

По точка 1 

1.1. При отчет на аудиторна заетост под 150 /210/ часа за целия зимен 

семестър, наднормени възнаграждения не се изплащат. 

 

1.2. При отчет на аудиторна заетост над 150 /210/ часа: 

1.2.1. Когато планът за аудиторна заетост през летния семестър е над 150 часа 

/съответно 210 часа за катедра „Физическо възпитание и спорт“/ и 

отчетът на извънаудиторна заетост е над 70 часа, наднормените часове 

се изчисляват като от отчета за аудиторна заетост за зимен семестър се 

спаднат 150 /210/ часа. 

1.2.2. Когато планът за аудиторна заетост през летния семестър е под 150 часа 

/съответно 210 часа за катедра „Физическо възпитание и спорт“/ и 

отчетът на извънаудиторна заетост е под 70 часа, наднормените часове 

се изчисляват като първо от отчета за аудиторна заетост за зимния 

семестър се допълни планът за летния семестър до 150 часа и отчетът за 

извънаудиторна заетост до 70 часа /при допълване на извънаудиторната 
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заетост 1 час аудиторна заетост = на 1.6 часа извънаудиторна заетост/ и 

след това изчисляването продължава по т. 1.2.1. 

 

1.3. При отчет на аудиторна заетост над 150 часа, отчет на извънаудиторната 

заетост над 70 часа и план за аудиторна заетост през летния семестър под 150 

часа /съответно под 210 часа за катедра „Физическо възпитание и спорт“/ 

наднормените часове се изчисляват като от отчета за аудиторна заетост се 

спаднат 150 /210/ часа, спадат се и часовете, получени като разлика между 

150 /210/ часа и планът за летния семестър. 

 

1.4. За преподаватели с годишна учебна натовареност само през зимния 

семестър наднормени възнаграждения се изплащат при отчетени часове над 

250 часа /340 часа за катедра „Физическо възпитание и спорт“/ за аудиторна 

заетост и над 110 часа /60 часа за катедра „Физическо възпитание и спорт“/ 

извънаудиторна заетост. 

 

1.5. Наднормени възнаграждения за извънаудиторна заетост се заплащат при 

отчет за зимния семестър над 70 часа и полагащи се наднормени 

възнаграждения за аудиторна заетост по т. 1.2. 

 

 

По точка 2 

2.1. При отчет на аудиторна заетост за учебната година по-малък от 250 часа, 

наднормени възнаграждения не се изплащат. 

 

2.2. Наднормени възнаграждения се изплащат при положение, че сумата от 

часовете за аудиторна заетост през зимния и летния семестър е над 250 часа, 

след допълване със съответния коефициент на извънаудиторната заетост, ако 

е по-малка от 110 часа. 

 

2.3. Наднормени възнаграждения за извънаудиторна заетост се изплащат при 

условие, че отчетът на тази заетост за зимния и летния семестър е над 110 

часа, след допълване със съответния коефициент на аудиторната заетост, ако 

тя е по-малка от 250 часа. 

 

2.4. При членове на академичния състав, ползващи намален годишен 

норматив по чл. 8 от Вътрешните правила за определяне учебната 

натовареност на академичния състав, наднормени възнаграждения се 

изплащат след изпълнението на този пропорционален норматив. Аудиторната 

заетост за един месец е равна на 25 часа /250 часа : 10 работни месеца/, тъй 
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като годишна аудиторна заетост се изпълнява за 10 месеца, 2 месеца – 

годишен отпуск и съответните часове за извънаудиторната заетост – за 1 

месец – 11 часа (110 часа:на 10 месеца). 

 

Допълнителни условия: 

1. Аудиторната заетост допълва другата учебна заетост с коеф. 1.6 /1 час 

аудиторна заетост = на 1.6 друга учебна заетост/. 

 

2. Другата учебна заетост допълва аудиторната заетост с коеф. 0.6 /1  час 

друга учебна заетост = на 0.6 аудиторна заетост/. 

  

3. На преподавателите – съвместители и гости наднормени възнаграждения не 

се изплащат.  

 

Настоящата технология е приета от Академичния съвет с Решение № 6 от 

15.02.2017 г. 

 

 


