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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

„ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН“
1527 София, ул.”Бяло море” №8 тел.факс +359 2 9432 127 e-mail: fph@foz.mu-sofia.bg

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА  ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

„ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ“, ДМН 
ПРИ МУ-СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 29.07. 2020 –  29.07.2021г. 

ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
РАЗВИТИЕ НА МУ- СОФИЯ 

от проф. М. Александрова, дм
Декан на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София

Факултет по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ (ФОЗ) е
в структурата на Медицински университет-София от 1995г. и развива своята дейност
при  строго  спазване  на   определената  си  мисия,  визия  за  отговорно  и  креативно
изграждане  на  методологическа  база  за  образователни  и  научно-изследователски
дейности  в  областта  Общественото  здраве  и  здравните  грижи.  Във  връзка  с  25
годишния юбилей  на Факултета по обществено здраве с решение на АС от 26.10.2020
г.  ФОЗ прие името на „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ за особени заслуги в
създаването и развитието на общественото здраве в България.

І. Ръководство и структура на ФОЗ 
1. Ръководство
Декан: проф. Магдалена Александрова,дм 
Заместник-декани:
Зам.-декан по УД: доц. Александрина Воденичарова, дм
Зам.-декан по НИД: проф. д-р Ралица Златанова-Великова, дм
Зам.-декан по СДО проф. д-р Красимир Визев, дмн
Зам.-декан по ЕПМС проф. д-р Каролина Любомирова, дм.

2. Структура на ФОЗ – наличен състав – 177  от които научно преподавателски -
135 (105 хабилитирани и 30 нехабилитирани лица )  разпределени в 10 катедри
 Катедра по здравна политика и  мениджмънт 
 Катедра по икономика на здравеопазването
 Катедра по биоетика
 Катедра по здравни грижи
 Катедра по медицинска педагогика
 Катедра по превантивна медицина
 Катедра по трудова медицина
 Катедра по социална медицина
 Катедра по оценка на здравните технологии 
 Катедра по кинезитерапия 

Служители  в  „Администрация“  „Студентско  образование“,  Сектор  „Наука“  –
общо 42. 
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ІI. Учебна дейност Студентско образование
Във ФОЗ при МУ, София  през учебната 2020/2021г, се обучават   общо  1427

студенти  държавна  поръчка  и  платено  обучение  от  които  455 новоприети,  в  две
професионални  направления  –  245  от  направление  „обществено  здраве“  и   210  по
направление  „Здравни  грижи„  Професионалните  направления  и  специалности  са
акредитирани.  Към  направление 7.4.  Обществено  здраве  са  специалностите
„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ ;  „Управление на здравните грижи“ на
ОКС  „бакалавър“  и  „магистър“-  редовна  и  задочна  форма  на  обучение  и
„Кинезитерапия“, от учебната 2020/21 и степен „магистър“ само в редовна форма на
обучцение;   „Стратегически  мениджмънт  на  фармацевтичната  дейност“,  „Трудова
медицина  и  работоспособност“  и  „Управление  на  клинични  изпитвания“  на  ОКС
„магистър“ - задочна форма на обучение
По  направление  7.5.  Здравни  грижи,  специалностите  „Медицинска  сестра“,
„Акушерка“, „Лекарски асистент“ – на ОКС „бакалавър“ - редовна форма на обучение
и „Клинични  здравни  грижи“,  „Медицинска  рехабилитация  и  балнеология“,
„Медицинска козметика“ и „Здравословно и диетично хранене“, на основание чл. 42,
ал. 1, т.1 (а), т.2 (б) и ал. 6 от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и
от 11.02.2016 г. 

Дипломираните   студенти  във  Факултета  по обществено  здраве  по специалности  за
отчетния  период  са  447.  Проведени са  две  промоции.   Преподавателите  осигуряват
обучение  и  на  английски  език  за  чуждестранни  студенти.  Ръководството  на  ФОЗ
насочи  усилията  си  предимно  към  системно  обсъждане  на  учебните  програми  и
обоснованото  им  разширение  с  учебни  дисциплини,  които  отговарят  на
предизвикателствата на общественото здраве и новите идеи и концепции в здравния
мениджмънт.

През  учебната  2020/2021г.  поради  усложнената  епидемиологична
обстановка  се  наложи  провеждане  на  лекционното  обучение  на  студентите  в
електронна  среда,  и  присъствено  практическо  обучение  –  учебна  и  клинична
практика по специалностите от регулираните професии  

За  учебната   2020/2021  г.  приемът  на  студенти  по  държавна  поръчка  по
направление 7.4. Обществено здраве на ОКС „бакалавър“ и „магистър“ беше намален
драстично  със  140  броя  (Решение  на  МС  №332/14.05.2020г.),  както  и   приема  на
студенти  в  платена  форма  на  обучение  за  ОКС  „магистър“,  при  спазен  капацитет
приети само 50 студенти.
Последиците от това бяха - намалена субсидия за 140 студенти, възлизаща на 431 734
лв и намаляване на собствените приходи, от приходната част на бюджета на Факултета,
поради  по-малкия  брой  постъпващи  такси  за  обучение  от  студентите  по  държавна
поръчка и платено обучение, възлизащи на 106 500 лева.

Ректорското  ръководство  и  лично  Академик  Трайков  съдейства  на
ръководството  на  ФОЗ  за  справяне  с  финансовата  криза  с  цел  запазване  ръста  на
работната заплата,  както и получаване на допълнително материално стимулиране на
преподавателите и служителите от ФОЗ, АС с решение от 26.10.2020 г. освободи от
отчисленията  от  7,5%  от  собствените  приходи  и  трансферира  сумата  в  размер  на
530 000 лева

С оглед справяне с финансовата криза свързана с намаления брой студенти и
намалена субсидия ръководството на Факултета предприе редица мерки: 

-  С  решение на Факултетния съвет от 21.09.2020г.,  предложи на Ректора от
01.10.2020 г. преподавателите на допълнителен трудов договор, (без преподаващите по
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клинични дисциплини)  във ФОЗ при МУ-София  да  преминат  от  длъжност 0,50 на
длъжност 0,25. (27 и освободени 5)
- Ограничи командировките в страната и чужбина.
- Ограничи продължаването на трудови договори по  параграф 11 след навършване на
65 годишна възраст.

ІІІ. Научна дейност
Развитието  на  Академичния  състав  по  професионално  направление  7.4
„Обществено здраве” и 7.5. „Здравни грижи“ е в съответствие със  структурата  на
длъжностите  във Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров,
дмн“.
През сектор наука при спазване на Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности за отчетния период са проведени
следните конкурсни процедури:
За Асистент – 13 ( 4 бр. ДЕОС; 2 Враца)
За Главен асистент 9 (3 бр. за ДЕОС)
За Доцент – 4 (1 Враца 1 МК)
Избор на  ръководители катедри - 6 
Във  ФОЗ  „проф.  д-р  Цекомир  Воденичаров,  дмн“  се  провежда  обучение  в  научна
степен „доктор“ - редовна, задочна и на самостоятелно разработване на дисертационен
труд  по   професионални  направления  и  акредитирани  докторски  програми  както
следва:
Направление  7.4 Обществено здраве: 
Докторска  програма  по  социална  медицина  и  организация  на  здравеопазването  и
фармацията.
Докторска програма по Хигиена (трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) с
решение на НАОА и оценка 8,98 от 22.03.21г.
7.5. Здравни грижи: 
През 2021година от 26.04.21г. с оценка 8,96 за срок от 5 години с  решение на НАОА се
разкри нова докторска програма по Здравни грижи в системата на здравеопазването
                      
 Зачислени докторанти

7.4 Обществено здраве
Редовна
форма -2

Задочна
форма - 1

На самост.
разработване  6

7.5 Здравни грижи
На самост. разработване - 2

Защитили общо 20

ІV. Следдипломно обучение
Следдипломното обучение и специализацията на висшите медицински и немедицински
кадри се организира и провежда по реда и условията на ЗВО, Наредбите на МОН и МЗ.

СПЕЦИАЛНОСТ

Зачислени в
специалност

Взели специалност

2020г. 2021г. 2020г. 2021г
м.юли м.юли дс мс дс мс

Специалности за лица с 
професионална квалификация 
„лекар“
ИКОНОМИКА НА 1 - 1 2 - -
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ 
СИТУАЦИИ /НА КАТАСТРОФИТЕ/ 1 2 - - - -
СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И 
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ 1 1 - - - -
ТРУДОВА МЕДИЦИНА 5 2 - - - -
Специалности за лица с 
професионална квалификация по 
медицинска професия от 
професионално направление 
„Здравни грижи“
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 3 1 3 - - -
Специалности за лица с висше 
немедицинско образование
ИКОНОМИКА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  - 1 4 2 - -
МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА И 
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ - 1 - - - -
Специалности за лица с висше 
медицинско и немедицинско 
образование
МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА /за 
лекари, лекари по дентална медицина, 
фармацевти, лица с ОКС „Бакалавър“ 
или проф. бакалавър“ от 
професионално направление „Здравни 
грижи“, педагози, психолози. - - - - - -
ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ В 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 3 - - - - -

V. В  съответствие  с  ПЛАНА  ЗА  ДЕЙСТВИЕ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА
ПОЛИТИКАТА  ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  МУ-СОФИЯ във  Факултета  по  обществено
здраве  „проф.  д-р  Цекомир  Воденичаров,  дмн“са  планирани,  организирани  и
реализирани, както и в процес на изпълнение следните основни целеви дейности: 
Цел  1.  Актуалност,  съответствие,  интегралност  на  придобиваните  знания  и
умения
1.1. Разработване  на  компетентностни  профили по  специалности  -  изграждане  на

мрежа за кариерно развитие, която да проследява професионалната реализация и
професионалното развитие на студентите от специалностите във ФОЗ, МУ-София –
в процес, до момента реализирано на 80%:

- ОКС  „бакалавър“,  редовно  обучение  -  „Медицинска  сестра“,  „Акушерка“,
„Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“.
Отговорници: Зам.-декан УД, Ръководители на катедри, Ръководители на специалности
(проф. Г. Чанева, дм, доц. Ст. Янев, д) и Курсови ръководители по специалности, както
следва:  за  специалност  „Медицинска  сестра“(гл.  ас.  Ст.  Георгиева,  преп.  И.
Милотинова,  гл.  ас.  М.  Илиева,  преп.  Н.  Манолова,  преп.  Т.  Попова,  преп.  Д.
Миликина); за специалност „Акушерка“ (преп. А. Димитрова, преп. М. Станоева, преп.
И. Соколова,  гл.  ас.  Т.  Веселинова);  за  специалност „Лекарски асистент“  (гл.  ас.  А.
Димитрова); за специалност „Кинезитерапия“ (гл. ас. Ж. Геренова, гл. ас. Т. Димитров,
гл. ас. И. Георгиева, ас. Е. Никовска) 
Срок: 2023 г.

5



- ОКС „бакалавър“, редовно и задочно обучение – „Обществено здраве и здравен
мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“.
Отговорници: Зам.-декан УД, Ръководители на специалности (проф. д-р Р. Златанова-
Великова, проф. Г. Чанева, дм) и курсови ръководители по специалности, както следва: 
за  специалност  „Обществено  здраве  и  здравен  мениджмънт“
(доц. Ал. Воденичарова, доц. Р. Горанова-Спасова, доц. Ц. Петрова-Готова, гл. ас. Е.
Петрова-Джеретто, гл. ас. М. Джугларска) и за специалност „Управление на здравните
грижи“ (гл. ас. П. Кантарева)
Срок: 2023г.
- ОКС  „магистър“,  задочно  обучение  –  „Обществено  здраве  и  здравен
мениджмънт“  ,„Управление  на  здравните  грижи“,  „Стратегически  мениджмънт  на
фармацевтичната дейност“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Управление на
клинични изпитвания“.
Отговорници: Зам.-декан УД, Ръководители на катедри, Ръководители на специалности
(проф. д-р Р. Златанова-Великова, проф. Г. Чанева, проф. д-р К. Любомирова, проф. А.
Янакиева) 
Срок: 2023 г.
- ОКС  „магистър“,  редовно  обучение  –  „Кинезитерапия“,  „Клинични  здравни
грижи“, „Здравословно и диетично хранене“, „Медицинска козметика“,  „Медицинска
рехабилитация и балнеология“.
Отговорници: Зам.-декан УД, Ръководители на специалности (проф. Г. Чанева, проф. д-
р К. Любомирова, доц. Ст. Янев) 
Срок: 2023 г.

1.1.1.  Разработване  на  компетентностни  профили  по  специалности  -
квалификационни  характеристики,  в  съответствие  с  Европейската  референтна
рамка на Ключовите компетентности за учене през целия живот  Отговорници:
Зам.-декан  УД,  Зам.-декан  НИД,  Ръководители  на  специалности,  Ръководители  на
катедри, Р-л СО; 
Срок: 2023 г.

1.2.  Периодично  актуализиране  на  учебните  планове,  с  акцент  върху
интердисциплинарния подход при тяхната  подготовката.

1.2.1.  Актуализиране  на  учебните  планове  и  програми,  съобразно  актуалните
изисквания и тенденции – дял 100%, реализирано  напълно до настоящия момент,  с
постоянен срок на изпълнение.  Периодичното актуализиране на учебните планове и
програми води до осъвременяване на обучението при спазване на новите тенденции за
повишаване на знанията и компетентността на студентите.
Отговорници:  Зам.-декан  УД,  Зам.-декан  НИД,  Ръководители  на  специалности,
Ръководители на катедри, Р-л СО Срок: постоянен 2024г.

1.2.2. Относителен дял на дисциплините от учебните планове на специалностите,
развиващи ключовите компетентности за учене през целия живот, езиково обучение,
граждански  и  социални  компетентности,  цифрови  компетентности  –  реализация
на 60%.

 Повишаване на цифровата компетентност на студентите от всички специалности
на ФОЗ, МУ-София чрез развиване на умения за участието им в електронна среда и
дигитализирани практически упражнения
Отговорници:  Ръководство  на  ФОЗ,  Ръководители  на  катедри,  Ръководители  на
специалности, научно-преподавателски състав. Срок: постоянен, до 2024 г.

1.3. Разширяване на професионалната квалификация
Планирано е създаването на нова магистърска програма за продължаващо обучение

на специалност „Рехабилитатор“, съвместно с катедра „Кинезитерапия“  – в процес на
разработка.  Отговорник  е  ръководителят  на  специалност  „Рехабилитатор“  в
МК „Й. Филаретова“- гл. ас. Мариана Алберт; Срок - 2023 г.
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Цел 2. Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на
образователни  форми,  методи  и  технологии,  съобразени  с  особеностите  на
обучаваната генерация студенти.

2.1. Създаване на нови интерактивни дигитални ресурси и условия за учене и
оценяване в електрона среда.

2.1.1. Увеличаване на дела на резултатите от текущия контрол при формиране на
крайната  оценка  по  съответната  дисциплина  –  до  момента  е  реализирано  на  50%,
срокът е постоянен, в развитие.
- Разработване на методика за оценяване знанията на студентите в електронна среда. 
- Дигитализация на форми за оценяване – текущо, семестриално. 
Отговорници: Зам.-декан УД, Зам.-декан НИД, Ръководители на катедри, Ръководители
на специалности и специалисти по информационно осигуряване (проф. Н. Попов, доц.
Ст. Великов, доц. Т. Кундуржиев) Срок: 2024 г. 

2.1.2. Поддържане на обща електронна платформа, осигуряваща онлайн прием на
кандидат-студенти,  обучение  на  студентите,  семестриалното  и  годишното  им
оценяване, както и възможности за провеждане на държавни изпити и др. в електронна
среда – в процес на активно разработване.
Отговорници: Зам.-декан УД, специалисти по информационно осигуряване (проф. Н.
Попов, дм,  доц. Ст. Великов,  доц. Т. Кундуржиев, дм) и Р-л СО. Срок: 2023г.

 2.1.3.  Пилотно  стартиране  на  проект  за  Европейска  студентска  карта  (European
Student Card, Initiative Without Paper) – до момента не е реализирано от МУ-София.
Отговорници: Зам.-декан УД, специалисти по информационно осигуряване (проф. Н.
Попов, доц. Ст. Великов,  доц. Т. Кундуржиев и Р-л СО).
 

2.1.4. Увеличаване дела на преподавателите преминали допълнителна подготовка за
усвояване  на  базови  и  допълнителни  технологии  за  преподаване  и  изследване:  до
настоящия момент реализирано на 80%, в развитие до достигане максимум.

- Организиране и провеждане на обучителни курсове за повишаване дигиталните
компетентности на преподавателите от ФОЗ, МУ-София
Отговорници: Зам.-декан УД и специалисти по информационно осигуряване  (проф. Н.
Попов, доц. Ст. Великов, доц. Т. Кундуржиев) Срок: 2023 г.

2.1.5. Дял на учебните програми с интегрирано електронно обучение: реализирано
на 10%, в процес на развитие.

- Разработване  на  електронно  съдържание  на  лекционния  материал  по
дисциплини за всички специалности 
Отговорници: Зам.-декан УД, Зам.-декан НИД, Ръководители на катедри, Ръководители
на специалности и специалисти по информационно осигуряване (проф. Н. Попов,  доц.
Ст. Великов, доц. Т. Кундуржиев) Срок: 2024 г.

- Дигитализация  на  практическите  упражнения,  разработване  на  практически
казуси;
Отговорници: Зам.-декан УД, Зам.-декан НИД, Ръководители на катедри, Ръководители
на специалности и специалисти по информационно осигуряване (проф. Н. Попов, доц.
Ст. Великов, доц. Т. Кундуржиев) Срок: 2024 г.

2.1.6.  Относителен  дял  на  дигитализираното  учебно  съдържание:  до  момента
изпълнено на 10%.
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Отговорници: Зам.-декан УД, Зам.-декан НИД, Ръководители на катедри, Ръководители
на  специалности,  научно-преподавателски  състав  и  специалисти  по  информационно
осигуряване (проф. Н. Попов,  доц. Ст. Великов, доц. Т. Кундуржиев)

VI.  Реализиране  на  проекти,  конкурси и  участия  в  Международни  проекти  –
текущи и продължаващи

Факултет  по  обществено  здраве  „Проф.  д-р  Цекомир  Воденичаров,  дмн“
постигна  и  поддържа  сериозни  успехи  в  утвърждаването  си  като  координатор  на
международни проекти и програми в областта на общественото здраве. За отбелязване
в периода е активното участие на научно-преподавателския състав в научни конкурси и
в международни програми и проекти,  които обхващат  сътрудничество и обмяна на
студенти и преподаватели в следдипломното и непрекъснато обучение по обществено
здраве,  консултации,  съвети и подкрепа между членовете на международната мрежа
във  връзка  с  развитието  и  утвърждаването  на  обучението  по  обществено  здраве.
Предстои разработване, внедряване и оценка на съвместни учебни пособия и програми
и др.

VІI. Електронна страница 
Напълно  е  обновена  визията  на  уеб  сайта,  като  регулярно  се  осъществява

актуализиране на съдържанието,  за  да отговаря адекватно и напълно на нуждите на
настоящи и бъдещи студенти, специализанти и докторанти. 
Кандидатстудентската кампания на ФОЗ за учебната  2021/2022 г. се осъществява по
два начина – чрез онлайн подаване на документи за кандидатстване и присъствено, на
място.
От 2001г. до настоящия момент Факултет по обществено здраве „проф. д-р Цекомир
Воденичаров, дмн“ успешно издава списание “Здравна политика и мениджмънт”, което
бързо извоюва авторитетни национални позиции. 

VІІI. Материална база
За лекционното преподаване на студентите по специалности на ФОЗ се ползват

кабинети и аудитории на територията на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ“ и две зали
във  Военномедицинска  академия,  които  са  оборудвани  с  необходимите  съвременни
средства  за  мултимедийно  обучение.  Във  връзка  с  преподаването  на  студенти  по
дисциплината "Информатика и биостатистика” се ползва успешно софтуерен продукт
SPSS, предназначен общо за 70 работни места за обучение на студенти и за курса на
обучение за всички докторанти на Медицински университет-София. 
Материалната база във факултета е осъвременена, като за периода последователно и
поетапно  са  извършени основни ремонти на  кабинети,  прилежащи площи и учебни
зали, оформиха се модерни кабинети за провеждане на практически упражнения, при
спазени изискванията за хигиенни и аудиовизуални условия.

IX. ДЕЙНОСТИ  ЗА  ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  И  ПРЕВЕНЦИЯ  НА  РИСКА  ОТ
ИНФЕКЦИЯ С ВИРУСА SARS-COV-2 (НОВ КОРОНАВИРУС) COVID-19. 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на Р България,
свързана  с  разпространението  на  коронавирус,  обявеното  извънредно  положение  и
взетите противоепидемични мерки са съставени са и се изпълняват, както следва:

1. ПРОГРАМА с мерки, срокове и отговорни лица 
Проведен  е  извънреден  инструктаж,  допълван  и  актуализиран  на  всички  работещи,
запознаване с инструкциите и информационните материали, вкл. предприетите мерки
за  превенция  и  предотвратяване  на  разпространението  на  COVID-19;  Изготвени  са
инструкции и други информационни материали за дезинфекция, правилни техники за
хигиена на ръце и др.; Осигурено е използването на ръкавици и маски при спазване на
правилата за поставяне/сваляне; съхранение; срок на годност за употреба; почистване/
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дезинфекция. Избрани са дезинфектанти, ефективни по отношение на вируса с вписано
вирусоцидно  действие  или  частично  вирусоцидно  действие  -  HMI  ®UNI  S  (розов
разтвор) за подови пространства,  HMI ® IDO SPRAY за работни повърхности и HMI ®
SCRUB AL (син разтвор) за прибори, предмети и др. 

2. ПЛАН за действие, в случай че служител се разболее по време на работа и
има  съмнение за COVID-19.

Планът  е  разработен  в  изпълнение  на  програмата  с  мерки  за  предотвратяване  и
превенция на риска от Cоvid-19.  За неговото изготвяне са използвани препоръките на
СЗО „Подготовка на работното ви място за Cоvid-19”, 27.02.2020 г.,  публикувана на
сайта  на  МЗ  -  www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-
noviya-koronavirus-2019-ncov/

3. Ежемесечно и извънредно са издавани заповеди на Декан ФОЗ през целия
период  на  усложнената  обстановка  до  настоящия  момент,  съобразени  и
съответстващи  на  заповедите  на  Министерство  на  здравеопазването  и
Ректора  на Медицински университет-София.   Всеки месец,  в  определения
срок  са  изпращани  на  вниманието  на  Ректора  на  МУ-София  отчети  за
изпълнение на действията за предотвратяване на разпространението на COVID-
19,  както  и  обобщени  отчети  за  организацията  и  формите  на  провеждане  на
обучението  със  студентите  по  всички  специалности.  Създадени  са  и  се
изпълняват работни графици и са налични протоколи за извършените дейности
за  дезинфекция  на  територията  на  ФОЗ,  на  основание  обявената  извънредна
епидемична обстановка в страната (поради заболявания, причинени от COVID-
19).  Създадена  е  организация,  графици  и  са  имунизирани  срещу  COVID-19
около 60% от научно-преподавателския състав, експерти, служители и студенти.
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Приложение

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ– СОФИЯ 

ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И 7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА 2020-2024 г.

Цели 
(Тежест)

Задачи Показатели за измерване на
изпълнението

Мерна
единиц

а

Текуща
стойно

ст

Целева
стойнос

т за
мандата

1.Актуално

ст,

съответстви

е,

интегрално

ст на

придобиван

ите знания

и умения

(тежест - 3)

1. Разработване 

на 

компетентностн

и профили по 

специалности

1.1.1. Дял на разработените 

компетентностни профили, в съответствие

с Европейската референтна рамка на 

Ключовите компетентности за учене през 

целия живот – Спазване на Единните 

държавни изисквания по регулираните 

професии по професионално направление 

7.5. Здравни грижи: „Медицинска сестра“,

„Акушерка“ и  „Лекарски асистент“ и по 

професионално направление 7.4. 

Обществено здраве: „Кинезитерапия“ и 

„Управление на здравните грижи“ – ОКС 

„бакалавър“ и „магистър“

% 80% 100%

1.2. 

Периодично 

актуализира

не на 

учебните 

планове, с 

акцент върху

интердисцип

линарния 

подход  при 

тяхната 

подготовка

1.2.1. Дял на актуализираните учебни 

планове и програми съобразно актуалните 

изисквания и тенденции (с решения на АС

на МУ-София от 24.09.2020г. и 

29.06.2021г.)

% 100% 100%

1.2.2. Относителен дял на дисциплините 

от учебните планове на специалностите, 

развиващи ключовите компетентности за 

учене през целия живот, езиково 

обучение, граждански и социални 

компетентности, цифрови 

компетентности.

% 60% 80%

1.3. 

Разширяване 

1.3.1. Създаване на интегрирана/хибридна 

специалност в професионално 
да/не В

проц

да
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на 

професионалн

ата 

квалификация

направление „Обществено здраве“
ес

на

разр

абот

ка
1.4. Създаване

на 

мултилингвис

тична  среда и 

езиково 

обучение

1.4.1. Дял на учебните програми на чужд 

език

% 20% 40%

2.Повишав

ане на

качеството

на

програмите

за

обучение

чрез

използване

на

образовате

лни форми,

методи и

технологии

,

съобразени

с

особености

те на

обучаванат

а

генерация

студенти

(тежест - 3)

2.1. 

Създаване на 

нови 

интерактивни

дигитални 

ресурси и 

условия за 

учене и 

оценяване в 

електрона 

среда

2.1.1. Увеличаване на дела на резултатите 

от текущия контрол при формиране на 

крайната оценка по съответната 

дисциплина-с вътрешни заповеди на декан

със състави на комисии за семестриални 

изпити по всички дисциплини.

% 50% 80%

2.1.2. Поддържане на обща електронна 

платформа, осигуряваща онлайн прием на 

кандидат-студенти, обучение на 

студентите, семестриалното и годишното 

им оценяване, както и възможности за 

провеждане на държавни изпити, защити 

на дипломни работи и др. в електронна 

среда

да/не В

процес

на

активна

разрабо

т ка

да

2.1.3. Пилотно стартиране на проект за 

Европейска студентска карта (European 

Student Card, Initiative Without Paper) 

да/не не да

- 2.1.4.  Дял  на  преподавателите

преминали  допълнителна  подготовка за

усвояването  на  базови  и  допълнителни

технологии  за  преподаване  и  изследване

Участие  в  обучителни  курсове  за

повишаване дигиталните

компетентности на преподавателите от

ФОЗ при МУ-София

% 80% 100%

2.1.5. Дял на учебните програми с 

интегрирано електронно обучение
% 10% 50%
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2.1.6. Относителен дял на 

дигитализираното учебно съдържание

% 10% 50%

Изпълнение на дейностите по Цел 1. Актуалност, съответствие, интегралност
на придобиваните знания и умения

a. Разработване на компетентностни профили по специалности 
Изграждане  на  мрежа  за  кариерно  развитие,  която  да  проследява
професионалната  реализация  и  професионалното  развитие  на  студентите от
специалностите във ФОЗ, МУ-София – в процес, до момента реализирано на 80%:

 ОКС „бакалавър“, редовно обучение - „Медицинска сестра“, „Акушерка“,
„Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“
Отговорници:  Зам.-декан  УД,  Ръководители  на  катедри,  Ръководители  на
специалности (проф. Г.  Чанева,  дм,  доц.  Ст.  Янев,  д)  и  Курсови ръководители  по
специалности, както следва:

-  за  специалност  „Медицинска  сестра“(гл.  ас.  Ст.  Георгиева,  преп.  И.
Милотинова, гл. ас. М. Илиева, преп. Н. Манолова, преп. Т. Попова, преп. Д. Миликина)

-  за  специалност  „Акушерка“  (преп.  А.  Димитрова,  преп.  М.  Станоева,
преп. И. Соколова, гл. ас. Т. Веселинова)

- за специалност „Лекарски асистент“ (гл. ас. А. Димитрова)
-  за  специалност  „Кинезитерапия“  (гл.  ас.  Ж.  Геренова,  гл.  ас.  Т.  Димитров,

гл. ас. И. Георгиева, ас. Е. Никовска) Срок: 2023 г.
 ОКС „бакалавър“, редовно и задочно обучение – „Обществено здраве и

здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“
Отговорници: Зам.-декан УД, Ръководители на специалности (проф. д-р Р. Златанова-
Великова,  проф.  Г.  Чанева,  дм)  и  Курсови  ръководители  по  специалности,  както
следва: 

- за  специалност  „Обществено  здраве  и  здравен  мениджмънт“
(доц. Ал. Воденичарова, доц. Р. Горанова-Спасова, доц. Ц. Петрова-Готова, гл. ас. Е.
Петрова-Джеретто, гл. ас. М. Джугларска)

- за  специалност  „Управление  на  здравните  грижи“  (гл.  ас.  П.  Кантарева)
Срок: 2023 г.

 ОКС „магистър“, задочно обучение – „Обществено здраве и здравен 
мениджмънт“ ,„Управление на здравните грижи“,  „Стратегически мениджмънт
на  фармацевтичната  дейност“,  „Трудова  медицина  и  работоспособност“,
„Управление на клинични изпитвания“
Отговорници:  Зам.-декан  УД,  Ръководители  на  катедри,  Ръководители  на
специалности  (проф.  д-р  Р.  Златанова-Великова,  проф.  Г.  Чанева,  проф.  д-р  К.
Любомирова, проф. А. Янакиева) Срок: 2023 г.

 ОКС  „магистър“,  редовно  обучение  –  „Кинезитерапия“,  „Клинични
здравни 
грижи“,  „Здравословно  и  диетично  хранене“,  „Медицинска  козметика“,
„Медицинска рехабилитация и балнеология“
Отговорници: Зам.-декан  УД,  Ръководители  на  специалности  (проф.  Г.Чанева,
проф. д-р К. Любомирова, доц. Ст. Янев) Срок: 2023 г.

1.1.1.  Разработване  на  компетентностни  профили  по  специалности -
квалификационни характеристики, в съответствие с  Европейската референтна рамка на
Ключовите компетентности за учене през целия живот  
Отговорници:  Зам.-декан  УД,  Зам.-декан  НИД,  Ръководители  на  специалности,
Ръководители на катедри, Р-л СО Срок: 2023 г.

1.2. Периодично  актуализиране  на  учебните  планове,  с  акцент  върху
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интердисциплинарния подход при  подготовката им
1.2.1.  Актуализиране  на  учебни планове и програми,  съобразно актуалните

изисквания и тенденции – дял 100%, реализирано напълно до настоящия момент,
с постоянен срок на изпъллнение.
Периодичното актуализиране на учебните планове и програми води до осъвременяване
на  обучението  при  спазване  на  новите  тенденции  за  повишаване  на  знанията  и
компетентността на студентите.
Отговорници:  Зам.-декан  УД,  Зам.-декан  НИД,  Ръководители  на  специалности,
Ръководители на катедри, Р-л СО Срок: постоянен 2024г.

1.2.2.  Относителен  дял  на  дисциплините  от  учебните  планове  на
специалностите,  развиващи  ключовите  компетентности  за  учене  през  целия
живот,  езиково  обучение,  граждански  и  социални компетентности,  цифрови
компетентности – реализация на 60%.

 Повишаване  на  цифровата  компетентност  на  студентите  от  всички
специалности на  ФОЗ,  МУ-София  чрез  развиване  на  умения  за  участието  им  в
електронна среда и дигитализирани практически упражнения
Отговорници:  Ръководство  на  ФОЗ,  Ръководители  на  катедри,  Ръководители  на
специалности, научно-преподавателски състав Срок: постоянен, до 2024 г.

1.3. Разширяване на професионалната квалификация
Създаване  на  магистърска  програма  за  продължаващо  обучение  на  специалност

Рехабилитатор съвместно с катедра „Кинезитерапия“ към ФОЗ – в процес на разработка
Отговорници: Р-л спец. Рехабилитатор - гл. ас. Мариана Алберт  Срок- 2023 г.

Изпълнение на дейностите по Цел   2.     Повишаване на качеството на програмите  
за  обучение  чрез  използване  на  образователни  форми,  методи  и  технологии,
съобразени с особеностите на обучаваната генерация студенти

2.1. Създаване на нови интерактивни дигитални ресурси и условия за учене и
оценяване в електрона среда

2.1.1. Увеличаване на дела на резултатите от текущия контрол при формиране
на крайната оценка по съответната дисциплина – реализирано на 50%, срокът е
постоянен, в развитие.
- Разработване на методика за оценяване знанията на студентите в електронна среда 
- Дигитализация на форми за оценяване – текущо, семестриално 
Отговорници:  Зам.-декан  УД,  Зам.-декан  НИД,  Ръководители  на  катедри,
Ръководители  на  специалности  и  специалисти  по  информационно  осигуряване
(проф. Н. Попов, дм,  доц. Ст. Великов, доц. Т. Кундуржиев, дм) Срок: 2024 г. 

2.1.2. Поддържане на обща електронна платформа, осигуряваща онлайн прием
на кандидат-студенти, обучение на студентите,  семестриалното и годишното им
оценяване,  както  и  възможности  за  провеждане  на  държавни  изпити и  др.  в
електронна среда – в процес на активно разработване.
Отговорници:  Зам.-декан  УД,  специалисти  по  информационно  осигуряване
(проф. Н. Попов, дм,  доц. Ст. Великов,  доц. Т. Кундуржиев, дм) и Р-л СО. Срок: 2023
г.

 2.1.3.  Пилотно  стартиране  на  проект  за  Европейска  студентска  карта
(European Student Card, Initiative Without Paper) – до момента не е реализирано от
МУ-София.
Отговорници:  Зам.-декан  УД,  специалисти  по  информационно  осигуряване
(проф. Н. Попов, дм,  доц. Ст. Великов,  доц. Т. Кундуржиев, дм) и Р-л СО. 

2.1.4.  Увеличаване  дела  на  преподавателите  преминали  допълнителна
подготовка за усвояване на базови и допълнителни технологии за преподаване и
изследване: до настоящия момент реализирано на 80%, в развитие до достигане
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максимум.
- Организиране и провеждане на обучителни курсове за повишаване дигиталните

компетентности на преподавателите от ФОЗ, МУ-София
Отговорници: Зам.-декан  УД  и  специалисти  по  информационно  осигуряване
(проф. Н. Попов, доц. Ст. Великов, доц. Т. Кундуржиев) Срок: 2023 г.

2.1.5.  Дял  на  учебните  програми  с  интегрирано  електронно  обучение:
реализирано на 10%, в процес на развитие.

- Разработване  на  електронно  съдържание  на  лекционния  материал  по
дисциплини за всички специалности 
Отговорници:  Зам.-декан  УД,  Зам.-декан  НИД,  Ръководители  на  катедри,
Ръководители  на  специалности  и  специалисти  по  информационно  осигуряване
(проф. Н. Попов,  доц. Ст. Великов, доц. Т. Кундуржиев) Срок: 2024 г.

- Дигитализация  на  практическите  упражнения,  разработване  на  практически
казуси
Отоворници:  Зам.-декан  УД,  Зам.-декан  НИД,  Ръководители  на  катедри,
Ръководители на специалности и специалисти по информационно осигуряване (проф.
Н. Попов,                    доц. Ст. Великов, доц. Т. Кундуржиев) Срок: 2024 г.

2.1.6. Относителен дял на дигитализираното учебно съдържание: 10%
Отговорници:  Зам.-декан  УД,  Зам.-декан  НИД,  Ръководители  на  катедри,
Ръководители  на  специалности,  научно-преподавателски  състав  и  специалисти  по
информационно осигуряване (проф. Н. Попов,  доц. Ст. Великов, доц. Т. Кундуржиев)
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