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РЕКТОРАТ

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛИ
• Главен секретар 
• проф.д-р Николай Димитров, дмн
• Правно обслужване
• Гл.юрисконсулт – Мариела Гинзерова
• Р-л отдел "Финансови и  човешки ресурси“, 
     т. и главен счетоводител - г-н Радослав    
     Щербаков
• Административно-стопански отдел“ 
     Р-л отдел – Марта Пампулова
• Учебен отдел
     Р-л отдел -  Люба Кирилова
• Център за български и чуждестранни    

студенти  
     Р-л център – д-р Видин Кирков
• УЕИОЦ 
     Р-л център – Марио Кирилов

• Международна интеграция  и проектно   
     финансиране 
• Наука и акредитация
     Р-л отдел - Десислава Димитрова
• Център по компетентност и здравни      
     анализи
     Р-л център – проф. Генка Петрова, дфн
• Обществени поръчки
     Р-л отдел - Марта Генсузова
• Капитално строителство
     Р-л отдел - инж. Добрин Нешев
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I. Мисия и стратегически цели

• За периода 2020-2021 година ръководството на  
МУ-София  продължава политиката на 
устойчиво развитие на университета като 
национален лидер в образователната ни 
система с непрестанни усилия, насочени към 
подобряване на качеството на обучение на 
български и чуждестранни студенти, 
специализанти и докторанти, в условия на 
силно динамична външна среда.

• С традицията на формирания екип от научно-
изследователски кадри с висок потенциал са 
постигнати завидни академични резултати в 
учебната, лечебната и научноизследователската 
дейност на университета.
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I. Мисия и стратегически цели

• Разработена е от работна комисия с представители от 4-те 
факултета Стратегия по науката и подлежи на разработване и 
приемане от Академичен съвет Стратегия за развитие на МУ – 
София за периода 2021-2024 година, в която са дефинирани  
основните насоки и направления в развитието на университета в 
средносрочен план, до края на мандата и тя е отражение на 
заложената концепция в Мандатната програма на Ректора, приета 
с т. V от решение на АС от 11.08.2020 г., публикувана на 
страницата на МУ – София, достъпна за всички заинтересовани 
лица.
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II. ТРУДНОСТИ

• През последната отчетна година, МУ-София проведе успешна преподавателска и  
научно-изследователска дейност, въпреки затрудненията, произтичащи от работата 
в условия на непрекъснати противоепидемични мерки срещу КОВИД-19.

• Организирано и реализирано беше он-лайн обучение през учебната 2020/2021 г. в 
GOOGLE-платформа CLASSROOM.

• Трудностите бяха свързани и с необходимостта да се извършат промени,  съгласно 
изискванията на новия Закон за висше образование /ДВ, бр.17/26.02.2020 г.

• На ОС на МУ – София на 28.07.2020 г. бе приет ПУДМУС с изменения и 
допълнения, свързани с новия ЗВО. В рамките на една година поетапно бяха 
актуализирани със съответните промени и Правилниците на основните 
структурни звена на МУ – София, а именно:
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II. ТРУДНОСТИ
• В съответствие с ПУДМУС от 28.09.2020 г. са приети последователно 

актуализирани Правилници  за дейността на основните структурни звена на 
     МУ – София, както следва:
1. Медицински факултет - на ОС на факултета на 29.09.2020 г. 
2. Факултет по дентална медицина - на ОС на факултета на 15.07.2021 г. 
3. Фармацевтичен факултет -  ОС предстои да се проведе в началото на 

м.09.2021 г. за приемане на актуализиран Правилник за дейността на ФФ.
4. Факултет по обществено здраве  - на  ОС на факултета на 07.07.2021 г. 
5. Медицински колеж „Й.Филаретова“ – на ОС на колежа на 06.07.2021 г.
6. Филиал Враца – на Съвет на филиала от 11.10.2020 г.
7. Департамент за езиково обучение и спорт – от 21.06.2021 г.

7



II. ТРУДНОСТИ
• Бяха структурирани постепенно всички органи на МУ – София - ОС, 

Председател на ОС, КС, АС, ФС на Медицински факултет и пр. в съответствие 
с изискванията на ЗВО, както и проведени избори на декан  /м.09.2020 г./ и на 
ръководители катедри /м.10.2020 г./ в Медицински факултет. През м.февруари 
2021 г. проведен избор на декан и ръководители катедри /м.04.-м.05.2021 г./ във 
Фармацевтичен факултет.

• Очертаха се затруднения, свързани с новия начин на формиране на таксите за 
платено обучение за уч. 2020/2021 г., което създаде социално напрежение сред 
студентите, предвид необосновано високите размери на таксите, както за 
новоприетите студенти, така и за приетите през предходните учебни години. 
Последното наложи да се вземат решения от АС, с оглед намиране на 
приемливо решение за таксите – платено обучение.
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III. ИНСТИТУЦИОНАЛНА 
 ОЦЕНКА

• С решение на Акредитационния съвет на  
НАОА (Протокол № 22/ oт 19.12.2019 г.) 
 присъди на МУ – София  
институционална оценка - 9.56 от 10  
възможни за срок от 6 години, съгласно  
новите критерии на агенцията.
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IV. КАПАЦИТЕТ

• С решение на АС на НАОА (Протокол №22/ 07.12.2019 г.),  
капацитетът на университета за 2019 г. е 10850 обучавани, от  
които:

• студенти - 10 470 (медицина – 3700, дентална медицина - 1500,  
фармация - 1400, обществено здраве и здравни грижи - 3870),
• а капацитета за докторанти – 380,

• като НАОА даде и положителна оценка за наличието на среда  
за изпълнение на дистанционно обучение.
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V. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
СТУДЕНТИ – ДЪРЖАВНА 
ПОРЪЧКА

• За учебната 2020/2021 г. приемът на български студенти по трите основни  
направления – медицина (180), дентална медицина (119) и фармация (120) през 
годините е изпълняван 100%, докато приемът на студенти за  ФОЗ, Колежа и 
Филиала е осъществяван малко под 99%, независимо от еднократно проведената 
кандидат-студентска кампания /без предварителна/, поради извънредното положение 
-  КОВИД-19.
• Намалението на приема за учебната 2020/2021 г. е драстично в направление 

„Обществено здраве“, а предходната година засегна  основно образователно-
квалификационната степен „бакалавър“,  медицински сестри и акушерки, за което 
допринася задълбочаващата  се демографска криза, съпътствана от необоснованото 
разкриване на паралелни университетски структури и филиали, даващи образование 
в тези  направления, както и нормотворчество в лицето на МЗ и МОН, вместо да се 
насочат усилията към стимулиране в по-високо заплащане на труда на завършилите 
тези специалности и финансиране като приоритетни специалности. 11



V. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
СТУДЕНТИ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

• Необходимостта от преосмисляне на подхода на МОН и МЗ е още по-
наложителна в условия на пандемията – КОВИД-19 и реалния дефицит на 
медицински кадри в здравната система.

• Намалението на приема за учебната 2021/2022 г. бе предложено от МОН за 
„медицина“ да е с 20%, за „дентална медицина“ – 10%, за направление 
„обществено здраве“ с 40%.

• Благодарение на своевременната реакция на Ръководството, бе постигнато по-
малко намаление, отпадна редукцията на бройки в направление „обществено 
здраве“ и „медицина“ и остана намалението с 10% само в „дентална 
медицина“ /9 бр./.
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V. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
СТУДЕНТИ – ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

• За обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал.2 и 3 от ЗВО
    бяха приети 155 д. разпределени по специалности както следва:
1. Медицина – 19 д.,  2 – за втора магистратура и 6 д. прехвърлени във втори 

курс.
2. Дентална медицина – 8 д. и 2 д. прехвърлени във втори курс.
3. ФФ- Магистърска програма „Оценка на здравните технологии с
      фармакоикономика“ - втора магистратура - 8 д.
4.   ФОЗ- направление „Обществено здраве“- 100 д.
5. Медицински колеж – 19 д. по специалностите
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V. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ-ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП

• За учебната 2020/2021 г. За  специалностите Медицина, Дентална медицина и 
Фармация на английски език бяха подадени документи от 700 кандидат- 
студенти: 605 от ЕС и ЕИП и 95 от трети страни.

• Най-много са кандидатите от Гърция- 308, от Великобритания – 102, от
    Германия – 85 и др.
• Създадена беше необходимата организация и бяха проведени 3
     конкурсни изпита / два на 13.09.2020 г. и един на 03.10.2020 г./ 
• В първи курс са приети както следва:
1. Медицина 331 д. от ЕС и 37 д. от трети страни;
2. Дентална медицина 115 д. от ЕС и 8 д. от трети страни;
3. Фармация 21 д. от ЕС и 3 д. от трети страни
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V. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
         СТИПЕНДИИ

• Разпределение на държавни стипендии по ПМС-90

1. За зимен семестър на уч.2020/2021 г. са разпределени  751  бр. стипендии по ПМС-90/2000 г., 
в това число 85 бр. за пълни отличници., както и 28 бр. еднократни по 300 лв. помощи и 
награди.

2. За летен семестър на уч.2020/2021 г. са разпределени  1091  бр. стипендии по ПМС-90/2000 г., 
в това число 123 бр. за пълни отличници., както и 21 бр. еднократни по 300 лв. помощи и 
награди.
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V. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
СОЦИАЛНО БИТОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ

1. Студентски съвет
• Бюджет за 2021г. – 702 483,40, от които – 257 483,40 преходен остатък от 2020г. определени 

с решение на АС за финансови стимули за студентите-доброволци в борбата срещу COVID-19 
и 445 000 лева от собствени средства на МУ-София, Ректорат. 

• Към 01.07.2021г. изпълнението на бюджета е както следва:
• Изразходвани 261 350,94 лева, от които 187 460 за финансови стимули на студентите 

доброволци в периода ноември 2020 – април 2021г.
1.1. Изготвена „Методика за отпускане на финансови стимули на студентите-доброволци“, 
която бе утвърдена от АС на МУ-София. Кандидатстването за финансовите стимули се 
извърши в онлайн среда, като бе създадена специална платформа на сайта на 
Университета. За периода Ноември 2020 – Април 2021г. бяха отпуснати в борбата срещу 
COVID-19 на 610 броя правоимащи студенти-доброволци, финансови стимули за положен 
доброволчески труд в размер  на близо 190 000 лева за целия период.
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                                    V. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
         СОЦИАЛНО БИТОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ

• Отпуснати стипендии за специални постижения/награди по 300 лв. на 
правоимащ от бюджета на Студентски съвет  за академичната 2020/2021 год.

    Зимен семестър на учебната                    Летен  семестър на учебната    
    2020/2021  г. – 156 броя / 46 800 лв.        2020/2021г. – 100 броя/30 000 лв.

 
1. Медицински факултет 68 бр.

1. Факултет по дентална медицина 18 бр.

1. Фармацевтичен факултет 5 бр.

1. Факултет по обществено здраве 18 бр.

1. Медицински Колеж 9 бр.

1. Филиал Враца 38 бр.

1. Медицински факултет 58 бр.

2. Факултет по дентална медицина 2 бр.

3. Факултет по обществено здраве 6 бр.

4. Медицински Колеж 15 бр.

5. Филиал Враца 19 бр.
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V. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
СОЦИАЛНО БИТОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА 
СТУДЕНТИТЕ

2.    Студентски общежития

БЛОК  №
7 11 25 40Б 53А 56А 56Б ОБЩО % заетост

ОБЩО легла по месеци 556 513 437 244 332 299 320 2701  

IX 213 464 343 175 202 267 291 1955 72,38

X 310 481 424 234 253 273 291 2266 83,89

XI 288 487 426 231 266 261 289 2248 83,23

XII 283 478 423 228 260 260 282 2214 81,97

IX 280 473 419 228 255 260 277 2192 81,16

II 279 467 416 226 251 264 275 2178 80,64

III 273 458 408 220 249 266 274 2148 79,53

IV 268 454 409 223 240 262 270 2126 78,71

V 255 449 403 219 235 261 263 2085 77,19

VI 245 439 392 218 230 251 242 2017 74,68

VII 208 427 380 210 218 235 230 1908 70,64

Средна заетост 263,82 461,55 403,91 219,27 241,73 260,00 271,27 2121,55  

% заетост 47,45 89,97 92,43 89,87 72,81 86,96 84,77 78,55  

Всичко места 2701 + 398 брой места от блок №6 - Общо 3099 брой места

Реновирани стаи за общо 1592 брой студенти, което е 51,37%

4бр. Реновирани блокове от общо 8бр. - 50% 18



СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

• За отчетния период  2020-2021 г., данните са, както следва: 
1. Резултати от държавните изпити за придобиване на специалност

2.  Планира, организира, регистрира и контролира продължаващото обучение за лица от професионално   
     направление „Здравни грижи“. 
• Общият брой на преминалите обучение курсисти е 157, а реализирания приход е 6810.00 лв., от които 

4086.60 лв. са изплатени като хонорар на обучителите.
3.  Отделът организира, регистрира и контролира обучението по високоспециализирани дейности в   
     медицината.
• Обучението по ВСД продължи да се извършва по одобрените 59 методики. 
• Брой специалисти преминали обучение по високоспециализирани дейности 309 бр.; Брой сертификати 

издадени за придобита правоспособност по ВСД 90 бр.
• Приходи от обучението 122 340.00 лв.

 
 

СЕСИЯ/ГОДИНА

ОБЩ БРОЙ 
КАНДИДАТИ 
ЗА ЯВЯВАНЕ 

НА ДЪРЖАВЕН 
ИЗПИТ

 
 

ДОПУСНАТИ 
ДО ИЗПИТ

 
 

ЯВИЛИ СЕ

 
 

УСПЕШНО 
ИЗДЪРЖАЛИ

 
% УСПЕШНО 
ИЗДЪРЖАЛИ 

СПРЯМО 
ЯВИЛИТЕ СЕ

Декемврийска 
изпитна сесия 2020

 
222

 
220

 
203

 
177

 
84.73 %

Майска изпитна 
сесия 2021 

 
194

 
194

 
185

 
162

 
87.57%
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V. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

Преподавателски състав в МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ за учебната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

№ ЗАЕТИ ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ДЛЪЖНОСТИ
брой заети преподавателски 
длъжности (физически лица)

1 Брой член кореспонденти 3,00 

2 Брой академици 4,00 

3 Брой професори 164,00 

4 Брой доценти 296,00 

5 Брой главни асистенти 298,00 

6 Брой асистенти 417,00 

7 Брой старши преподаватели 14,00 

8 Брой преподаватели 182,00 

1 378,00 
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VI. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  
ДЕЙНОСТ (1)

• МУ-София получи статут на изследователски университет  

В групата на избраните са още пет университета в България. Медицинският университет – София и 
СУ са единствените, които събират над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Статутът се 
дава за следващите четири години, а списъкът беше одобрен от Министерския съвет на 22.07.2021 г. 
и от  2022 г. ще се актуализира до 1 ноември всяка година.

Научни резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science, развитие на 
научния капацитет на академичния състав, обществено и икономическо въздействие. Това са трите 
основни групи показатели, по които висшите училища кандидатстваха за статут на изследователски 
университети по методиката, разработена от Министерството на образованието и науката.

Комисията определила кой университет да получи статут на изследователски, изчисли стойностите 
по конкретните показатели в точки и оформи крайната оценка по определена формула.
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VI. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  
ДЕЙНОСТ (2)

Изследователските университети ще получават допълнително целево финансиране за развитие на 
научната дейност. През следващите години основен източник на тези средства ще бъде 
Националният план за възстановяване и устойчивост.

Статутът на изследователски университет е въведен в началото на 2020 г. с изменение и 
допълнение на Закона за висшето образование (ЗВО). Целта е да се стимулира 
научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет и правят 
върхови научни изследвания.

Повишаването на капацитета на изследователските висши училища има за цел да подобри 
участието им в международни, европейски и национални програми, включително в Рамковата 
програма „Хоризонт Европа“. Чрез дейността на изследователските висши училища ще се развият 
също научният и икономическият потенциал на съответните региони и на страната като цяло.         
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VI. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  
ДЕЙНОСТ (3)

• За периода 2020-2021 г.  в МУ-София са постъпили общо 1 422 916 лв. от 
МОН, отпускани целево от бюджетната субсидия за научноизследователска 
дейност, от които 718 539 лв. за 2020 г., и съответно за 2021 г. - 704 377 лв. 

• През 2021 г. за участие в Конкурс “ГРАНТ-2021” бяха подадени 38 проекта, като 
34 от тях бяха финансирани, на обща стойност 246 423 лв.

• За участие в Конкурс “Млад изследовател-2021” бяха подадени 22 проекта, като 
20 от тях бяха финансирани, на обща стойност 101 260 лв.

• Ежегодно от собствени средства МУ-София продължава да финансира 
изследователски проекти с водещи изследователи от университетските болници 
в общ размер до 100 000 лв.
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VI. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  
ДЕЙНОСТ (4)

• В конкурс  “Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София 
- 2020” са участвали за финансиране от бюджетна субсидия общо 5 броя 
проекти, от които 2 са финансирани на обща стойност 74 254 лв.

• В конкурс  “Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи 
постижения – 2020” са участвали за финансиране от бюджетна субсидия общо 8 
броя проекти, като всички са включени в крайното класиране по конкурса.  
Общата стойност на финансираните проекти е 109 180 лв.

• През 2020 г. в научните колективи по проектите са участвали общо 445 учени, от 
които 343 са изследователи на основен трудов договор в МУ-София, 5 
преподаватели и изследователи са привлечени извън структурата на МУ – 
София и 53 докторанти, от които само 1 е външен за МУ-София. 
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VI. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  
ДЕЙНОСТ (5)

• Развитието на академичния състав през 2020 г. се осъществи с  провеждане на 
189 процедури за академични длъжности, от които 15 за професор, 22 за доцент, 
39 за главен асистент и 113 за асистент. 

• За периода 01.01.2021 г. - 01.07.2021 г. има проведени 97 процедури за 
академични длъжности, от които 9 за професор, 14 за доцент, 25 за главен 
асистент и 49 за асистент.

• Защитените научни степени за периода 29.07.2020 г. – 29.07.2021 г.- са 73, от тях 
69 са за ОНС „Доктор“ и 4 за „Доктор на науките“.
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VI. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  
ДЕЙНОСТ (6)

Научната продукция на академичния състав на МУ-София за 2020 г. е,  

както следва:
 751 броя научни публикации в научни списания, представени в световни вторични източници;

 744 броя научни публикации, публикувани в издания с импакт фактор (Web of Science) и 
импакт ранг (SCOPUS)

 84 броя монографии;

 32 232 броя цитати на научни публикации от предходни две години (2019 и 2020) по данни от 
Web of Sciencе и/ или SCOPUS;

 63 броя статии в сборници от научни конференции;

 3 броя патенти.
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VI. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  ДЕЙНОСТ (7)

Зачислените докторанти в МУ-София през отчетния период (29.07.2020 г. – 29.07.2021 г.) са, както следва:

Придобилите ОНС„доктор“ в МУ-София през отчетния период (29.07.2020 г. – 29.07.2021 г.) са, както следва:
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Звено /

Форма на обучение

Медицински 
факултет

Факултет по 
дентална 
медицина

Фармацевтичен 
факултет

Факултет по обществено 
здраве „проф. д-р Цекомир 

Воденичаров“
Общо

Редовна форма 34 2 2 9 47
Задочна форма 7 0 2 1 10
На самостоятелна 
подготовка

15 5 3 6 29

Общо: 56 7 7 16 86

Звено /

Форма на обучение

Медицински 
факултет

Факултет по 
дентална 
медицина

Фармацевтичен 
факултет

Факултет по обществено 
здраве „проф. д-р 

Цекомир Воденичаров“
Общо

Редовна форма 13 0 2 1 16
Задочна форма 10 0 1 8 19
На самостоятелна 
подготовка

17 2 2 11 32

Чуждестранни 
докторанти

0 0 2 0 2

Общо: 40 2 7 20 69



VI. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  
ДЕЙНОСТ (8)

В периода от 29.07.2020г. до 29.07.2021г. бяха проведени в дистанционна среда две издания на 
Докторантското училището и участие взеха общо 75 докторанти и млади учени на МУ-София.

Министерството на образованието и науката отпусна допълнителни средства за еднократни 
стипендии по ПМС 90 на редовните докторанти на МУ-София, както следва: 

през 2020 г. - 378 369 лв.
през 2021 г. – 444 076 лв.

По Национална програма „Млади учени и пост докторанти“, финансирана по МОН, и през 2020 г. 
Медицински университет-София получи средства в размер на 601 625 лв.

С решение на Академичния съвет на МУ-София на 30.03.2021 г. (Протокол №8) беше утвърдена 
процедура за финансиране на специализирани публикации в референтни издания на МУ- София.
Рецензирането и одобрението на предложението за финансиране се извършва на заседание на 
Комисията за материално стимулиране за публикации в реферирани списания, създадена със 
Заповед на Ректора на МУ-София № РК-36-811/02.04.2021г. Финансирането е в размер на до 
3000.00 лв. За отчетния период са проведени четири заседания на Комисията, на които са 
разгледани пет постъпили заявления и три тях са одобрени за финансиране.
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VII. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ 

ЕРАЗЪМ+
• Въпреки пандемията от COVID-19 и ограничителните мерки, свързани с пътуване са реализирани 118 

мобилности – 94 студенти (55 изходящи и 39 входящи) и 24 преподаватели (20 изходящи и 4 
входящи) по програма ЕРАЗЪМ+ със страни от ЕС и  ЕИП; отменени са 47 мобилности. 
Изразходваният бюджет за периода е в размер на 183 604 евро.

• По договор Еразъм+ 2020-1-BG01-KA103-078031 за 2021/2022 са предвидени 111 мобилности (53 са в 
ход), а по проектно предложение 2021-1-BG01-KA131-HED-000003456 са предвидени 152 мобилности 

• Сключени са 9 нови споразумения по Еразъм+, като общият брой споразумения на МУ-София е 158: 
     Kazimirz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Полша (медицина и обществено здраве)

     Nicolaus Copernicus University in Torun, Полша (фармация)
     University Business Academy in Novi Sad, Сърбия (дентална медицина и фармация)
     Университет Св. Кирил и Методий, гр. Скопие, Р Северна Македония (за дентална медицина)
     Университетът на Севиля, гр. Севиля, Испания (фармация)
     Автономен Университет, Барселона, Испания (медицина)
     Университет по медицина и фармация „Григоре Попа“, гр.Яш, Румъния (медицина и дентална медицина)
     Университет Бабеш Боляи, гр. Клуж-Напока, Румъния (обществено здраве)
     Университетът в Загреб, Хърватия (дентална медицина)
     
• С цел увеличаване на партньорите по програма Еразъм+ са изпратени официални писма покани за 

сътрудничество до водещи европейски университети, като са получени потвърждения от 
университетите в Париж Декарт, Берн, Хайделберг (Медицнски Факултет Манхайм). 
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VII. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ 

ЕРАЗЪМ+

• Успешно стартира проект IngEniUm (Алианс „Европейски университети – 
Германска национална образователна инициатива“)  за 3-годишен период 
(01.02. 2021 – 01.02. 2024 г.), с главен координатор Karlsruhe University of Applied 
Sciences, Германия, с участие на 10 университета, и частично финансиране за 
партньорите (разходи за регулярни конференции и индиректни разходи за 
инфраструктура и техническа обезпеченост). Проектът е с фокус дигитализиране 
на обучението и съвместни програми на преподаване в дигитална среда. 
Проведени са три онлайн срещи, насочени към подготовка на консорциума от 
университети за участие в предстоящи отворени покани на ЕК по Инициативата 
„Европейски университети“ към Програма Еразъм+, КА102. 

• В началото на 2021г. Медицински Университет – София получи ЕРАЗЪМ+ 
ХАРТА за висше образование за новия програмен период 2021-2027г.   



VII. ДРУГИ  МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

• Въпреки временно ограничената за 2021 година образователна мобилност за Програмни и 
Партниращи страни по KA107, новите споразумения за двустранно сътрудничество с 
Южна Африка, Япония, Мароко, Йордания, Виетнам, Аржентина се развиват в 
проектни предложения, с които МУ-София  ще кандидатства при отварянето на новите 
покани за ЕК.

• В процес на подписване са споразумения за двустранно сътрудничество с Грузия, 
Албания, Косово, Украйна, Русия, Азербайджан. 

• Подновени са двустранните споразумения за сътрудничество с Московски държавен 
медицински университет „И. М. Сеченов“, Русия; Самарски държавен медицински 
университет, Русия; Европейски университет – Тбилиси, Грузия. 

• През периода септември-октомври 2021г. се реализира двуседмичен стаж за 40 студенти 
(20 входящи и 20 изходящи) от горен курс от специалностите «Медицина» и «Дентална 
медицина» и 4 преподаватели в Държавен медицински университет "И. М. Сеченов", 
Москва, и Самарски Университет, Русия. 31



VII. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

• Ректоратът на МУ-София администрира през 2020/2021г. 16 международни програми, като  
усвоените средства по тях са ???? лв., 4 по Програма Хоризонт Европа на ЕС.

• Голям успех за МУ-София е участието в проект "Alliance4Life" към Horizon 2020 - 
Community Framework Program for Research & Innovation, 
H2020-SC1-BHC-2018-2020/H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD Horizon 2020 - Alliance for 
Life Sciences "Alliance4Life": From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe 
(Алианс за природни науки: от стратегии към действия в Централна и Източна Европа). 
Консорциум A4L_ACTIONS на 12 университета от 11 страни, с координатор Masaryk 
University (CEITEC MU – Central European Institute of Technology), Бърно, Чехия и период  на 
изпълнение 01.05.2021 - 01.05.2024 г., и бюджет 74 412.50 евро за МУ-София. Основна цел на 
проекта е  да се постигнат по-високи резултати в научноизследователска, иновационна и 
развойна дейност в Централна и Източна Европа и да се изгради мрежа от прогресивни 
здравни изследователски институции, като се  изгради организационна култура, насърчаваща 
високите постижения. Екипът по проекта включва 17 представители на различни структури на 
Ректората на МУ-София.
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VIII. АКРЕДИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

За периода 2020-2021 г.  НАОА е преакредитирала специалност от регулираните  професии „Дентална 
медицина“ по професионалното  направление 7.2. Дентална медицина. За същия период, общо са 
акредитирани 4 бр. регулирани специалности от професионално направление 7.5. Здравни грижи.
Kъм момента МУ- София има акредитирани 76 докторски  програми, от тях за периода 2020-2021 г. е 
осъществена преакредитация на 11 докторски програми, от които:  
• 6 - в професионално направление 7.1. Медицина, 
• 2 - в професионално направление 7.2. Дентална медицина, 
• 1 - в професионално направление 7.3. Фармация
• 1 - в професионално направление 7.4. Обществено здраве
• 1 - в професионално направление 7.5. Здравни грижи
През отчетния период експертни групи на НАОА посетиха Университета и изготвиха експертни оценки 
по Проект за откриване на специалност от регулираните професии ,,Кинезитерапия“ на ОКС ,,магистър“ 
от професионално направление 7.4 ,,Обществено здраве“ и на следните 12 докторски 
програми ,,Дентална клинична алергология“, ,,Ортодонтия“, ,,Обществено дентално здраве“, ,,Дентална 
образна дианостика“,  ,,Кардиология“, ,,Гастроентерология“, ,,Съдебна медицина и 
деонтология“, ,,Офталмология“, ,,Гръдна хирургия“, ,,Сърдечно-съдова хирургия“, ,,Обща хирургия“ 
и ,,Анестезиология и интензивно лечение“. 33



IX. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

• От 21.08.2017 е разработена, внедрена и  поддържана 
Система за управление на качеството  (СУК) в МУ – 
София, в съответствие с ISO 9001:2015  (Сертификат № 
13508/ 05.10.2017 г.) за всички дейности  свързани с 
обучението по ОКС: професионален  бакалавър, 
бакалавър, магистър, ОНС „Доктор“, СДО  и научно-
изследователската дейност, за срок от 3 год.

• В края на 2020 г., Международната акредитираща  
организация Transpacific Certification Limited проведе одит, 
като на база показаните  резултати издаде нов Сертификат 
на МУ-  София за внедрената и поддържана СУК в МУ-
София.

• Системата е в съответствие с международен Стандарт ISO  
9001:2015 като сертификатът е валиден до 09.10.2021 г.
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X. РЕЙТИНГОВИ СИСТЕМИ - В БЪЛГАРИЯ
• По проект „Разработване на Рейтингова система за ВУ в Р.България" по ОПРЧР 

участват 51 акредитирани висши училища по специалности, разпределени в 52 
професионални направления.

• По тази програма от 2011 г., включително 2020 г. МУ-София е  лидер във всичките 
пет професионални направления, по  които обучава студенти: Медицина, 
Дентална медицина,  Фармация, Здравни грижи и Обществено здраве.

• Друга класация достъпна чрез сайта на МОН за 2019г.,(публ. 07.12.2020 г.) е 
извършена от Комисията за наблюдение и оценка на научно-изследователската 
дейност (https://www.mon.bg/upload/24627/doklad-2019_07122020.pdf). В своя 
сравнителен анализ между медицинските университети (МУ), другите висши 
училища (ВУ) и научни организации (НО) докладът на МОН показва убедително, че 
МУ – София е безспорен лидер сред МУ и в общата подредба на всички НО и ВУ в 
страната като заема първо място в резултатите по ефективност, второ място след 
БАН по критерия „Научни резултати и тяхното научно въздействие“ и трето място 
след БАН и СУ „ Св. Климент Охридски“ при наблюдението на научната дейност, 
осъществявана от ВУ и НО.

      Получените резултати от наблюдението на научната дейност, осъществявана от 
общо   
      над 48 ВУ и НО за 2019г. се разпределят на 4 групи:
• НО и ВУ с интензивна научна дейност (НД) получили резултати над 500т.,
• НО и ВУ с добре представена НД, получили резултат между 250 и 499 т.
• НО и ВУ със задоволително организирана НД с резултат между 100 и 249т.
• НО и ВУ със спорадична научна дейност, получили резултат до 99т.
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XI. МЕЖДУНАРОДНИ РЕЙТИНГИ (1)

• University Ranking by Academic Performance (URAP) 
на база анализирани над 4000 ВУ - 10% извадка от над 40 000 
университета в света, класира МУ-София за 2020-2021 на 
 1-во място от всички висши училища в България и на
 1305-то място в света. 

•US News&World Report Global Ranking на база данни на 
Clarivate Analytics In Cites класира МУ-София за 2020 г. на
1131-во място в класация „Най-добри световни университети“
444-то място в класация „Най-добри световни университети в

    Европа“ 
498-мо място в специфично направление „Клинична 

медицина“.
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XI. МЕЖДУНАРОДНИ РЕЙТИНГИ (2)

• CWUR (Center for World University Rankings) за втори път класира МУ-София за 2021/2022 год. 

на 1248-мо място с общо 68.9 точки - един от двата български университета (заедно със СУ) в рейтинговата 
листа. Този резултат поставя МУ-София между първите 6.4% от участващите в класацията над 20 000  
университета. Използваната методология е на база оценка на 8 обективни  индикатори в 4-те направления: 
качество на образованието, студентска  заетост, качество на факултетите и качество на научния потенциал.

• 2021 QS World University Rankings: EECA (Emerging Europe & Central Asia) Region 
класира МУ-София на 151-во място от 400 водещи университета. По 10 показатели, включително 
академична репутация, репутация на работодателя, международна изследователска мрежа и въздействие 
върху мрежата, МУ-София е сред най-утвърдените и предпочитани за обучение в региона висши институции. 
Общо 7 български университета участват в класацията, като МУ-София е сред първенците. В две особено 
значими направления университетът е безспорен шампион и това са индикаторите „Faculty Student“: 100 
точки и „International Students“: 100 точки. МУ-София държи първи позиции по двата показателя, които 
измерват дела на преподавателите и студентите с международна ориентираност.

• 2021 RUR World University Rankings класира МУ-София на 489-то място от 867 водещш световни 
университети.  
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XI. МЕЖДУНАРОДНИ РЕЙТИНГИ (3)

• UI Green Metric World University Ranking през 2020 
г. за втори път нарежда МУ- София на 854-то място в 
света заедно с университетите в Оксфорд, Нотингам, 
Трент, Болоня, Берлин, Корк, Истанбулски технически  
университет и др., което е голямо признание за 
устойчивата зелена политика на институцията. 

• Методиката на класацията обхваща 6 големи раздела с 
индикатори: Материална учебна база и инфра-структура, 
Енергия и климатични промени, Отпадъци и 
пречиствателна система, Водни ресурси, Транспорт в 
кампуса, както и Качество на обучението.
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XI. МЕЖДУНАРОДНИ РЕЙТИНГИ (4)
очакват се актуални данни през септември 2021

Международна класация U-Multirank показа за 2019/20 г., че МУ-София е  
отличен в 4 от най-важните направления, както следва:
• МУ-София е в ТОП 50 на ВУ с оценка А (0.28) според индикатора "Международна  

ориентация", измерващ "Студентска мобилност (входяща, изходяща и съвместни  
обучителни програми).

• МУ-София е в ТОП 100 университети с оценка А (8.8) според индикатора "Трансфер на
научно знание", измерващ "съвместни публикации с индустриални партньори (бизнеса)“.

• МУ-София е в ТОП 150 с оценка А (42.1) според индикатора "Регионална ангажираност",  
измерител "Съвместни регионални публикации"

• МУ-София е в ТОП 200 на европейските университети с оценка A (86.79), според индикатора  
"Преподаване и обучение", измерващ "Процентът на новите студенти, които успешно са  
завършили бакалавърската си програма.“

Престижната U-класация на U-Multirank включва оценка на 1800 университета от  
92 държави, от които 13 български, като Проектът е съфинансиран по ОП „Еразъм+“ и  
сравнява работата на институциите в области, които са най-важни за самите студенти.



XII.Университетски електронен информационен и 
        образователен център

Университетски електронен информационен и образователен център е извършвал 
следните основни дейности за периода 2020-2021 г.
• Поддръжка и актуализация на двуезичната главна страница на университета 

www.mu-sofia.bg
• Актуализация и публикуване на информация на страници: 

Студентски съвет - students.mu-sofia.bg
Развитие на академичния състав - career.mu-sofia.bg
ИТ поддръжка, ръководства - support.mu-sofia.bg

• Създаване на персонални имейл адреси и пощенски списъци (групови мейли) за 
всички служители и преподаватели от звената на университета.

• Координация за бързо и своевременно отстраняване на възникнали проблеми по 
сървъри и ИТ инфраструктура.
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XII. Университетски електронен информационен и 
         образователен център

• Създаване на база данни и уеб базирана административна система, обединяваща 
студентска информация /имена, факултет, курс, група, статус/ на всички звена и 
позволяваща генерирането на уникални имейл адреси, както и последващото им 
проследяване. 

• Генериране и раздаване на над 12000 имейл адреса на студенти, докторанти и 
специализанти на МУ-София.

• Организиране, координация и подпомагане на онлайн преподаване и електронно 
обучение във факултетите, филиал Враца, колежа и ДЕОС.

• Разработване на система за онлайн прием на документи на кандидат-студенти. 
За момента системата се използва в МУ-София Ректорат за специалности 
Медицина, Дентална медицина и Фармация. Работи се по надграждане на 
функционалности и внедряване и в другите звена провеждащи 
кандидатстудентски кампании.
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XII. Университетски електронен информационен и 
         образователен център
• Стартиране на “Проект за разработване, надграждане и мигриране към нова 

уеб базирана платформа на Университетска административна информационна 
система”. 
1. Направено е описание на цялостен обхват на системата, разписвано е 

работно техническо и функционално задание. 
2. Създадени са работни схеми на съществуващите информационни потоци 

и предвижданите в новата система. 
3. В процес е изработването на организационни органиграми на 

университета и описването на работните процеси по отдели. 
4. Проведени са проучвания и срещи с големи софтуерни разработчици и 

потенциални изпълнители на проекта.
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XII. Университетски електронен информационен и 
         образователен център
• Проучване на различни системи за провеждането на онлайн изпити/тестове и 

анкети.
• Издаване, преиздаване и спиране квалифицирани електронни подписи (КЕП).
• Администриране на потребители и сертификати в онлайн платформите на 

БНБ и Себра. Редактиране (подмяна) на електронен спесимен в БНБ.
• Инсталация и поддръжка на необходимите софтуерни продукти за работата 

на персонала на МУ-София Ректорат. Оказване на съдействие на 
служителите при работа с офис пакети, електронни бази данни и 
информационни системи.

• Поддръжка на локалната мрежа на МУ-София Ректорат.
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XII. Университетски електронен информационен и 
         образователен център

• Администриране на деловодната система eventis.mu-sofia.bg на ректората. 
Системата вече се използва в МФ и ФОЗ. Предстои въвеждане във всички 
звена на университета. 

• Обновяване, поддръжка и конфигурации на cPanel платформите на МУ-
София, предоставящи лесен начин за хостване и управление на уеб страници 
и други уеб проекти на всички звена на МУ-София.

• Разработване и надграждане на приложението за обработване на информация, 
разпределяне на кандидатите по изпитни комисии и принтиране на дипломи 
на специализантите на СДО.
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XIII. ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

• На 15.02.2021 г. за директор на ЦМБ беше назначена г-жа Людмила Томова, под чието 
ръководство се извършиха следните дейности и се постигнаха следните резултати:
Сключи се договор  за безплатно публикуване на дисертациите на МУ-София в най-голямата 
база данни за дисертации в света – ProQuest Dissertations & Thesis

• Предостави се безплатен временен достъп до редица нови онлайн ресурси
• Направиха се подобрения на съдържанието на уебсайта, Google профила и страницата във 

Facebook – основните онлайн комуникационни канали на ЦМБ. Създаде се и YouTube канал: 
https://www.youtube.com/watch?v=SOKzhbS6gKk УЕБСАЙТ http://
cml.mu-sofia.bg/CML/index_bg.php - снимки:
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XIII. ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
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XIII. ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

Google рейтинг
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XIII. ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

Предостави се отдалечен достъп на над 200 кадри на МУ-София до медицинските бази данни, за 
които ЦМБ има абонамент.
Броят на просрочените заети книги се намали с 57% 
Читалните на библиотеката бяха отворени на 17.05.2021 г при строго спазване на 
противоепидемични мерки. 
Голяма част от фонда и оборудването в библиотеката се преподредиха с цел постигане на по-
висока ефективност и достъпност. Закупиха се 54 нови шкафа за личен багаж на читателите. 

ПРЕДИ                                                  СЛЕД
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XIII. ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА
• Подготвя се ново пространство за регистрация и информация, от типа „one 

stop shop“, т.е. централизирано обслужване, предоставящо информация и 
регистрация за всички видове библиотечни услуги. 

• В ход е закупуването  на специализирана машина за UV-стерилизация, 
дезинфекция и обезпрашаване на книгите, за превенция на COVID-19. 

     СНИМКА UV-СТЕРИЛИЗАТОР

• Подобри се контролът над издаването на служебни бележки за цитирания, 
справки за импакт-фактор и тематични справки. 
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XIII. ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

• Осъвремени се графичният дизайн на корицата на сп. Acta Medica Bulgarica, 
както и на 5 от останалите 10 списания, издавани от ЦМБ. 

 ПРЕДИ СЛЕД

• Предложи се годишен издателски план на ръководството на МУ-София, в 
помощ на бъдещата издателска дейност на Университета и разпространението 
на електронни и печатни учебници и учебни ръководства. 

• Направиха се редица вътрешни оптимизации на работния процес, включващи 
повишаване на автоматизацията, на вътрешната комуникация, на 
компютърната грамотност на служителите и други.  
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XIV. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
• Юристите на Ректората през отчетния период 2020-2021 г. са осъществили правна защита и 

представителство на 12 бр. дела пред всички съдебни инстанции.
• Паралелно са обслужвали всички реализирани дейности, съответно в отделите на Ректората, 

чиито данни и показатели са отчетени таблично в други части от презентацията. 
• Дейностите през отчетния период са:
- съгласуване и сключване на договори с лечебните заведения – УБ – бази за обучение;
- съгласуване, сключване и прекратяване на договори със специализанти;
- съгласуване и сключване на договори за платено обучение и договори с български и 

чуждестранни студенти по приема 2020/2021 г.;
- съгласуване и сключване на договори по обявени конкурси в отдел „Наука“ за 2020/2021 г.
- съгласуване и преглед на трудови договори, споразумения, граждански договори;
- съгласуване на договори в отдел „МИПФ“;
- съгласуване на договори по ЗОП;
- изготвяне на консултации, становища, както и преглед и съгласуване на документи за двата 

семестъра за отпускане на студентски стипендии по 90 ПМС.
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XIV. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

2. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
• Деловодство
В периода 29.07.2020 г. – 29.07.2021 г. в масивите и базите данни на Централизираната 
електронна деловодна информационна система на Ректората са получени, обработени и 
регистрирани общо 29829 броя документи /Приложение таблица/
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Вид документ
Абревиатура 29.07.2020г.-29.07.2021г.

 

Входяща поща ВХ 8385  
Изходяща поща ИЗ 3370  
Вътрешна поща ВК 1720  

Заповеди РК36 3490  

Заповеди командировка в чужбина
 

РК58
 

58  

Договори Д 203  
Договори ОП Д-ОП 116  
Договори КС Д-КС                          16  

Договори специализанти ДС 9  
Граждански договори ГД 102  

Анекси АД 98  
Удостоверения УД                        519  

Резолюции
 
-

11743
 

Общ брой обработени документи
 
-

29829
 

  



XIV. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

• Стопанско обслужване
- Изпълнение на договори по ЗОП / действащи през 2020 и 2021г./ за МУ-Ректорат;
- Изготвяне на финансови предложения  съгл.  СФУК за разходи над  200 лв.;
- Изготвяне на финансови предложения при сключване на договори; 
- Преподписване на двегодишен договор с Печатница на БНБ / април 2021г. – април 2023г. /; 
     съгл. решение на Академичен съвет /за отпечатване на защитени документи – дипломи, 
     приложения,  европейски приложения, свидетелства за придобита специалност и др.;
- Поръчка отпечатване на тираж 2021г. / дипломи, приложения към дипломи, европейски 

приложения , свидетелства за придобита специалност и др./ в Печатница на БНБ, съгл. 
сключен договор, който се подновява на 2 години - период м. април – м. юни 2021г.;

- Предоставяне на консигнация на студентски книжки на книжарници ;
- Запитвания по РМС към Министерство на Финансите;
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XIV. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

- Подготвени и сключени или подновени за срок от 1 година   договори за абонаменти за: 
„Сиела и Сиела – норма“, профилактика  климатици,  обслужване на офис техника,  
видеонаблюдение,  преса,   прес- клипинг, Печатница БНБ, НЦОЗА и др. свързани с дейността 
на МУ-София- Ректорат - за целият отчетен период;

- Организиране на почивен сезон 2021г. в Почивна база на МУ-София в гр. Китен ;
- Председателстване на Комисията по годишна Инвентаризация  по документи и сравнителни 

описи на всички звена в МУ-София. период м. септември- м. декември 2020г. и провеждане на 
годишна инвентаризация в МУ – Ректорат;

- Председателстване на Комисия по извършване на брак на ДМА и др.;
- Изготвяне на граждански договори;
- Текущи и оперативни задачи;
- Обслужване на дейността по текстообработка на документация, заповеди, писма, становища, 

доклади - 187 бр.
- Ежемесечно обслужване на дейността по получаване, разпределение по заявки на 

канцеларски материали за отделите, изписване на гориво за МПС;
- Общ брой преминали посетители за отчетния период 29.07.2020-29.07.2021 г. – 8995 бр.
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XIV. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

3. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

55

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
                                                                 ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 29.07.2020Г. ДО 29.07.2021Г. 

                                                    ОТ ОТДЕЛ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 
от 29.07.2020 г. до 

29.07.2021г.

1. Обявени поръчки/ общо/ в т.ч. 12

1.1. Събиране на оферти с обява 5

1.2. открити процедури, договаряния и публични състезания 7

2. Сключени договори, след проведени обществени 
поръчки   / открити процедури, договаряния и публични 
състезания  / бр./

108

3. Сключени договори за възлагане чрез  събиране на оферти с 
обява /бр./ 8



XIV. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

4. СИГУРНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
• Проведе се централизирана онлайн и по структурни звена  информационна кампания за 

изпълнение на инструкциите свързани с мерките за противодействие на епидемично 
разпространение на COVID-19;

• Дейността на университета в условията на извънредна епидемична обстановка се организира 
със заповеди на Ректора на Медицински университет-София за въвеждане на временни 
противоепидемични мерки на територията на структурните звена;

• Създаде се официална информационна страница на сайта на МУ-София,  свързана с 
организацията на дейността на университета, провеждане на неприсъствено/хибридно 
обучение в електронна среда, практически занятия и изпити на студентите, за по-добрата 
информираност за въведените временни противоепидемични мерки, отчетност и регистрация 
на заболели и карантинирани служители и други;

• Общо брой ваксинирани академичен състав и служители – 939 души.
• Общ брой ваксинирани студенти – 695 , преболедували – 592 думи, с антитела – 1000 души 

/към 3950 общ брой студенти/.
• Продължава организирано в Медицински факултет да се ваксинират служители  чрез мобилни 

групи.
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XV - т.1. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

• През отчетния период, МУ- София запази своята финансова  
стабилност, без да има просрочени и неизплатени задължения.  
Резултатът от цялостната дейност от ръководството на  
университета за периода 2020 – 2021 г. показва нарастване 
на финансовите наличности на Университета  като цяло от 
158 583 897 лв. (31.12.2019 г.) на 170 040 380 лв. (31.12.2020 г.) 
или увеличение с 11 456 483 лв.

57



XV - т.2. ЦЕНТРАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АПАРАТУРА И ПОСОБИЯ 
ЗА УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

• С Решение на АС по т. XII от Протокол № 2 от 24.09.2020г. е създадена 
Централизираната комисия за разпределение на средства за закупуване на 
апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност. 

• Мотивите за създаването и са, че политиката по преценка на целесъобразността за 
отпускане на средства към университетските клинични бази за обучение е 
университетска дейност следва да бъде провеждана, организирана и контролирана 
пряко от Ректора чрез Централизираната комисия в съответствие с факта, че той е 
възложител по ЗОП за доставките на тази апаратура, а освен това утвърждава и 
провежда инвестиционната политика, значителен дял от която е за закупуване на 
високотехнологична и лечебно- диагностична апаратура.
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XV - т.2. ЦЕНТРАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АПАРАТУРА И ПОСОБИЯ 
ЗА УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
• Централизираната комисия се състои от 11 члена, представители на основните 

звена и ректората на МУ-София, като при първоначалното и конституиране са били 
9, а в последствие са добавени още 2-ма с Решение на АС по т. 14 от Протокол № 
10 от 03.06.2021г. Председател на Комисията е проф. д-р Димитър Костадинов, дм.

• С Решение на АС по т. I от Протокол № 4 от 30.11.2020г. е утвърден правилник за 
дейността на Комисията, който е изменен и допълнен с Решение на АС по т. 15 от 
Протокол № 12 от 29.06.2021г.

• Със създаването на Централизираната комисия за разпределение на средства за 
закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност се цели 
подобряване на контрола върху разходваните от МУ-София средства за 
закупуване на апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност, 
както и непосредствената преценка за справедливо и обективно  разпределение на 
необходимата за обучението апаратура.
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XV- т.3.  СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И  КОЛЕКТИВЕН    
                   ТРУДОВ ДОГОВОР

АНГАЖИМЕНТИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

• В продължение на водената социална политика през настоящата година бяха договорени и 
допълнително  приети от работодателя следните промени:

• През 2020 г. с решение на Академичния съвет от април 2020 г. е увеличен размера от 50 % на до 100 % 
на Великденската добавка.

• От 01.01.2021 г. е извършена индексация с 1,10 на работните заплати на целия персонал на 
Медицински университет–София по предложение на Ректора и Решение на Академичния съвет, във 
връзка с отличните финансови показатели по отношение на касовото изпълнение на бюджета за 2020 г.

• Гласувани са и изплатени бонуси в индивидуален размер от 500 лв. за 01.11.2020 г. (Ден на народните 
будители) в общ размер от 939 хил. лв., съответно за 07.04.2021 г.  (Международния ден на здравето) в 
общ размер от 954 хил. лв.

• Гласувани са и изплатени еднократното допълнително възнаграждение –”Коледна  добавка” през 
месец декември 2020 г. в размер от  2 928 хил. лв. и еднократното допълнително възнаграждение – 
”Великденска добавка” платена през месец май 2021 г. в размер на 3 233 хил. лв.

• Сключен е Анекс към КТД /от 01.01.2020 г./ на 26.07.2021 г. – вписан в Инспекцията по труда от 
02.08.2021 г. за по-благоприятно заплащане на труда в Медицински факултет за пред дипломен стаж на 
студентите, обучаващи се на английски език през уч. 2020/2021 г. и 2021/2022 г.
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XVI. КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО
1. НОВО СТРОИТЕЛСТВО
УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И РЕКТОРАТ НА МУ - 
СОФИЯ

• Сключен е договор за проектиране по ЗОП.
• Проблеми при реализиране на инвестиционната инициатива :
- Изискване на главния архитект да се спази кота корниз  

+20.00 метра, без това да е записано във визата за 
проектиране;

- Оптимизиране на проекта за Административна сграда от 7 на 
6 етажа.

- Съгласуване на визата с НИНКН;
- Съгласуване на проекта с „Пожарна безопасност“ за наличие 

на по – малък брой брандмауерни стени;
- Съгласуване на достъпа до строителната площадка с 

Александровска болница и изпълнителите на Педиатричната 
болница;  

- Решаването на изброените проблеми ще забави 
проектирането и реализирането на инвестицията. 61



2. УЧЕБНА СГРАДА
НА МК „Й. ФИЛАРЕТОВА

62

Изготвен е проект за изменение на ПУП и Работен устройствен 
план, който е съгласуван с Топлофикация, „Зелени системи“, 
НИНКН и Министерство на културата. След съгласуването  РУП   е 
внесен в НАГ за одобрение.  НАГ е върнал проекта за отстраняване 
на забележки, които в момента се отстраняват, като най - сериозната 
е попълване на кадастрална карта, което е отделна процедура.
Внесен е в НАГ за одобрение, изработване на техническо задание за 
проектиране, конкурс за идеен проект, възлагане изработване на 
инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и строителство, 
съгласно изискванията на ЗОП.



3. МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА 
5-та  АУДИТОРИЯ НА ФДМ

63

Строителството е завършено през м.05.2021 г., 
подписан е акт образец 15   и  е започната 
процедура за  подаване на документи до ДНСК за 
назначаване на държавна приемателна комисия 
и получаване на разрешение за ползване.



4. СТУДЕНТСКИ УЧЕБЕН СПОРТЕН КОМПЛЕКС НА 
ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

• Терена е публична държавна собственост и е проблемно издаване на 
разрешение за строеж върху такъв терен на Медицински университет – София 
без решение на Министерски съвет. Изработеният  инвестиционен проект в 
момента е непълен и следва да се доработи, като се изготвят и липсващите към 
настоящия момент части от него. 

• Новото деканско ръководство се отказва от реализиране на тази 
инвестиционна инициатива. 

    5. СЕИЗМИЧНО УКРЕПВАНЕ НА КОРПУС А И А“ НА УЧЕБНА СГРАДА НА 
    ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  

• Новото деканско ръководство се отказва от реализиране на тази 
инвестиционна инициатива. 
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СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК №6 
 БАЗА „СОССБОС“ ПРИ МУ-СОФИЯ

65

Строителството е завършено, подписан е акт образец 15   и  
е започната процедура за  подаване на документи до ДНСК 
за назначаване на държавна приемателна комисия и 
получаване на разрешение за ползване, ориентировъчно до 
м.10.2021 г.
Изготвен е инвестиционен проект, който съдържа част 
„Обзавеждане“  и част „Технологична“ която ще послужи 
като основа за изготвяне на техническото задание за 
доставка на обзавеждане и  подготовка на обществени 
поръчки  съгласно условията на ЗОП за доставката и 
монтажа им. В момента се изготвя техническа 
спецификация за обявяване на обществена поръчка за 
доставка , изработка и монтаж на обзавеждане и оборудване 
на общежитието.Обявена е обществена поръчка и в 
момента тече процедура за изработване, доставка и монтаж 
на оборудване и обзавеждане ще се реализира през първата 
половина на 2021 год.  след приемане на  строежа и 
получаване  на удостоверение за ползване. 
Обзавеждането и оборудването на общежитието е 
доставено и монтирано



ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТУДЕНТСКИ БЛОКОВЕ 56А и 56Б  
БАЗА „СОССБОС“ при МУ-СОФИЯ

66

Сключен е договор за инженеринг на студентско 
общежитие – блок 56, секция Б на обща стойност 2560080 лв. с 
ДДС. Средствата са осигурени целево от МОН по ПМС № 
219/17.08.2020 г.

Изпълнението на договора е в ход. В момента се изпълнява 
проектирането.

Строителството ще започне есента на 2021 година след 
получаване на разрешение за строеж.

При изготвяне на инвестиционния проект е предвидено за да се 
изготви част интериор и обзавеждане за 56Б, която да е основа на 
техническото задание за изработване, доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане на студентското общежитие. Провеждането 
на процедурата за избор на доставчици на обзавеждане и оборудване 
на общежитието може да започне веднага след изготвяне на 
инвестиционния проект. 

Реализирането на изработване, доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане ще се реализира след извършване на 
ремонта на общежитието и получаване на удостоверение за 
ползване. 



ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ  
НА СГРАДАТА НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

67

До края на  2021 год. предстои да се обяви 
обществена поръчка за изпълнение на дейностите 
по подмяната им, която съгласно искането на ФФ 
ще се извърши на етапи, за няколко години.
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Текущи ремонти по звена

МФ 410478,82
209527,3

2
174701,8

4 4753,47 9999,11 9571,08 1926,00
ФДМ 10091,89
ФФ 68381,68

СОССБОС 55179,00 23595,00 24384,00 7200,00
МК 2624,17
ФОЗ 17037,13
ЦМБ 3557,20

РЕКТОРАТ 10687,36 2154,31 1334,17 2121,47 2497,41 2580,00

Почивна база 
Китен 21120,00
общо 599157,25



СТИЛ НА РАБОТА

Всички дейности и постижения бяха следствие на  
екипния  стил на работа на ръководството.

За периода от 29.07.2020 г. до 29.07.2021 г. бяха 
проведени:

• 14 Академични съвета
• 6 Разширени ректорско-декански съвета
• 22 Ректорски съвета
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