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Изх. № 1098 / 26.07.2022 г. - МФ / Вх. № 4956/26.07.2022 г. - МУ- София - Ректорат 

 
 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА  МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, МУ-СОФИЯ  

за периода юни 2021 – юни 2022 г.  
 

проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм 

Декан на Медицински факултет, мандат 2020-2024 г. 

 

През изминалия отчетен период Медицински факултет (МФ) продължава да бъде водещ 

сред сродните факултети в страната и притегателно място за обучение на студенти, докторанти и 

специализанти. МФ развива своята дейност с постоянен стремеж за постигане на заложените цели 

в Квалификационната характеристика на специалността „Медицина” като основен стратегически 

документ, въз основа на който се планира, организира, реализира и управлява учебния процес и 

съгласно нормативната законова база в РБългария. Медицински факултет е институционално 

стабилен и иновативен, способен за развитие, саморегулация и обновяване  съобразно 

съвременните национални и европейски изисквания .  

 Образователния и научно-изследователския процес в МФ се провежда в 42 катедри - 9 

предклинични катедри, базирани в Медико-биологичния комплекс и 33 клинични катедри, 

функциониращи на територията на 14 университетски болници в гр. София. 

 

Ръководство на Медицински факултет  

Декан: проф. д-р Димитър Буланов, дм  

Заместник-декани: 

Зам.-декан по учебната дейност: доц. д-р Теофил Седлоев, дм 

Зам.-декан по учебната дейност - чуждестранни студенти:  

проф. д-р Лазар Желев, дм 

Зам.-декан по научната дейност и развитие на академичния състав: проф. д-р Христо 

Георгиев, дмн 

Зам.-декан по следдипломно обучение: проф. д-р Арман Постаджиян, дм 

 

I. СТРУКТУРА НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

към 01.06.2022 г. 

  

 Списъчния състав на академични кадри и служители, назначени на трудов договор към 

01.06.2022 г. е 1029 души. 
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 Преподавателите, заемащи академични длъжности в Медицински факултет са 783, от тях 

143 предклинични и 640 клинични преподаватели в т.ч. 3 член-кореспонденти и 4 академици 

(диаграма 1)  

 

Диаграма 1 

 

 

 Разпределението на клиничните преподаватели по катедри и клинични бази за обучение е 

следното: 

 УМБАЛ „Александровска”     - 232 (29%) 

 УМБАЛ „Царица Йоанна     - 112 (14%) 

 УМБАЛ „Св. Иван Рилски”     - 59 (7.5%) 

 СБАЛАГ „Майчин дом”      - 44 (5.6 %) 

СБАЛББ по детски болести „Проф. Иван Митев”  - 37 (4.7 %) 

 УСБАЛССХ „Св. Екатерина”     - 29 (3.7 %) 

 СБАЛНП „Св. Наум”      - 25 (3.1 %) 

 УМБАЛ „Св. Анна”      - 22 (2.8 %) 

 СБАЛББ „Св. София”      - 22 (2.8 %) 

 УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”      - 21 (2.6 %) 

 УСБАЛО – „Проф. Б. Бойчев“    - 21 (2.6%) 

 СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров    - 12 (1.5 %) 

 МБАЛСМП „Пирогов”      - 4 (0.5 %) 

 

 Сравнителната диаграма 2 показва разпределението на академичния състав през периода 

юни 2020 г.  – юни 2022 г. Наблюдава се увеличаване броя на академичния състав, макар и с 

минимални темпове. Основната причина за минималния ръстна преподавателите на трудов 

договор, са срочните трудови договори на асистентите, съгласно чл. 54 от ЗВО. За отчетния 

период, 23 преподаватели-асистенти са с прекратени трудови договори, поради изтекъл срок.  
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Диаграма 2. 

 
 

 За осигуряване на учебния процес, с цел запазване на академичния състав и неговото 

устойчиво развитие, през отчетния период се извършиха процедури по промяна на клиничната 

база за обучение на преподаватели в Медицински факултет, като се запазиха трудовите им 

правоотношения с МУ-София (таблица 1) 

  

 Таблица 1. Промяна на клиничната база за обучение на преподаватели 
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към юни 2022 102 137 204 340

към юни 2021 97 149 198 341

към юни 2020 98 149 194 318

Разпределение на академичния състав 2020/2021/2022 г.

към юни 2022 към юни 2021 към юни 2020

Бр. 

Заемана 

академична 

длъжност 

Напусната клинична база за 

обучение 

Приемаща клинична база за 

обучение 

1 професор УМБАЛ „Александровска“ ЕАД УМБАЛ „Св. Анна“ ЕАД 

2 доцент УМБАЛ „Александровска“ ЕАД УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД 

3 доцент УМБАЛ „Александровска“ ЕАД УМБАЛ „Св. Анна“ ЕАД 

4 асистент УМБАЛ „Александровска“ ЕАД УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД 

5 асистент УМБАЛ „Александровска“ ЕАД УМБАЛ „Св. Анна“ ЕАД 

6 асистент УМБАЛ „Александровска“ ЕАД УМБАЛ „Св. Анна“ ЕАД 

7 асистент УМБАЛ „Александровска“ ЕАД УМБАЛ „Св. Анна“ ЕАД 

8 асистент УМБАЛ „Александровска“ ЕАД УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД 

9 доцент УМБАЛББ „Св. София“ ЕАД СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД 

10 гл. асистент УМБАЛББ „Св. София“ ЕАД СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД 

11 гл. асистент УМБАЛББ „Св. София“ ЕАД СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД 

12 асистент УМБАЛББ „Св. София“ ЕАД СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД 

13 асистент УМБАЛББ „Св. София“ ЕАД УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД 
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 Диаграма 3. Разпределение на академичния състав през период 2021/ 2022 г. по клинични 

бази за обучение. 

 

 
 На диаграма 3 е представено разпределението на преподавателите по клинични бази, като 

са подчертани тези, при които има увеличение в броя на назначените преподаватели в отчетния 

период – минимално увеличение, в 5 от 14-те университетски болници. 

  

 През периода от м. юли 2021 г. до м. юли 2022 г. са проведени 12 заседания на Деканския 

съвет, съобразени с въведените противоепидемични мерки и са взети конструктивни решения 

относно обучението на студентите и докторантите, развитието на науката и академичния състав, 

развитието на материално-техническата база и инфраструктурата, финансови въпроси и др., които 

съобразно компетентността за вземане на решения са представяни за разглеждане от членовете на 

Факултетния съвет.  

През периода от м. юли 2021 г. до м. юли 2022 г. са проведени 12 заседания на Факултетния 

съвет, от които 4 присъствени и 8 конферентни. Разглеждани са всички аспекти от развитието на 

академичния състав, избор на редовни и хонорувани преподаватели, обявяване на нови конкурси 

за академични длъжности, избор на научни журита, удължаване на трудови договори на 

преподаватели, докторантски въпроси, промени в структурите на катедрите, правилници, 

финансови въпроси, въпроси свързани с учебната и научно-изследователската дейност, развитието 

на материално-техническата база, ежегодно обсъждане, приемане и планиране на бюджета на 

Медицински факултет и др. 

 Проведени са 28 конкурса за избор на ръководител катедра, съгласно чл. 83 от Правилника 

за устройството и дейността на МУ-София и съобразно новите изисквания на ЗВО и след избор на 

Катедрен съвет и утвърждаване на избора от Факултетен съвет са назначени 28 ръководители 

катедри. 
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 Направените по необходимост структурни промени в Медицински факултет в периода 

2020-2021 г. с разкриване на нови катедри и обединяване на други показаха устойчиво развитие 

към настоящия момент: 

 Създаде се Катедра по ревматология с клинична база Клиниката по ревматология - УМБАЛ 

„Св. Иван Рилски“. 

 Обединиха се катедрите: 

1. Катедрата по епидемиология и Катедрата по хигиена в „Катедра по епидемиология и 

хигиена“ с два сектора – Сектор „Епидемиология“ и Сектор „Хигиена“; 

2. Катедрата по фармакология и токсикология с Катедрата по клинична фармакология и 

терапевтика  в „Катедра по фармакология и токсикология“ със сектор „Клинична  

фармакология и терапевтика“ 

3. Катедрата по физиология с Катедрата по патофизиология в „Катедра по физиология и 

патофизиология“  с два сектора – Сектор „Физиология и Сектор „Патофизиология“  

 

 Извършени са 41 удължавания на трудовия договор на хабилитирани преподаватели, 

съгласно §11 на ЗВО. 

 От учебната 2020/2021г. бе въведена „Методика за допълнително заплащане на 

преподавателите за проведен преддипломен стаж със студенти, обучавани на английски език“, 

като за всяка стажантска група се заплаща по съответната тарифа съгласно ПППУГ. Отчитането 

на проведения преддипломен стаж се извършва по утвърдени инструкции и документация за 

отчитане на проведено обучение на английски език. 

 През отчетния период по предложения на Медицински факултет и последващи решения на 

Академичния съвет на МУ-София се извърши промяна в реда и периодичността на изчисляване и 

изплащане на аудиторна и наднормативна учебна натовареност, както следва:  

 На катедрите провеждащи семестриално обучение  -  след приключване на поправителната 

септемврийска сесия, съгласно графика на учебните занятия (Раздел III от ПППУГ).  

 На катедрите провеждащи циклично обучение и семестриално обучение със студенти от 

ФДМ и ФФ  -  след приключване на поправителната септемврийска сесия, съгласно графика 

на учебните занятия (Раздел III от ПППУГ). 

 На катедрите провеждащи циклично обучение и/или семестриално обучение и 

преддипломен стаж - след приключване на преддипломния стаж и поправителната 

държавна изпитна сесия, съгласно графика на стажа (Раздел III от ПППУГ). 

 Заплащане на изпити, проведени на английски език в поправителните сесии 

 

Таблица 2.  Изплатени допълнителни възнаграждения на преподаватели за периода  

  2019 г. – 06.2022 г. (сравнителни данни) 

Период 2019 2020 
ръст/ 

спад 
2021 

ръст/ 

спад 
2022 

Водене на занятия на 

англ. език 
2 685 000,00 лв. 2 695 000,00 лв. 0% 4 012 000,00 лв. 49% 2 357 000,00 лв. 

Участие в изпити 641 000,00 лв. 626 000,00 лв. -2% 1 178 000,00 лв. 88% 357 000,00 лв. 

Провеждане на 

преддипломен стаж 
   657 000,00 лв.  172 000,00 лв. 

Наднормативна 

натовареност 
873 000,00 лв. 838 900,00 лв. -4% 861 580,00 лв. 3%  

ДМС – за пълна учебна 

натовареност 
237 000,00 лв. 397 400,00 лв. 68% 305 500,00 лв. -23%  
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Високоспециализирани 

дейности 
49 000,00 лв. 26 000,00 лв. -47% 33 000,00 лв. 27% 24 000,00 лв. 

Участие в научно жури 59 000,00 лв. 78 000,00 лв. 32% 94 000,00 лв. 21% 47 000,00 лв. 

Добавки 1 630 000,00 лв. 3 027 000,00 лв. 86% 3 209 000,00 лв. 6% 1 720 000,00 лв. 

Общо 6 174 000,00 лв. 7 688 300,00 лв.  10 350 080,00 лв.  4 677 000,00 лв. 

  

Анализ за нивата на изплатените допълнителни възнаграждения за учебната 2021/22022 

спрямо учебната 2020/2021 година могат да се представят след приключване на учебната 

2021/2022 г., вкл. преддипломния стаж и всички сесии. 

В административната структура на Медицински факултет-Деканат през отчетния 

период не са правени структурни и организационни промени. 

  

II. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ „СТУДЕНТСКО ОБРАЗОВАНИЕ“ 

В резултат на Програмната акредитация от НАОА (за предходния 6-годишен период) и 

оценка на МУ – 9.74, при оценка от научна дейност 98, безработица сред завършилите – 0.46, 

реализация по призвание – 96.6, е определен капацитет за обучение на 3700 студенти в 

Медицински факултет, с определени 179 студенти за прием държавна поръчка и възможност за 

362 студента платено обучение. 

 

 ОБЩИ ДАННИ 

Брой български и чуждестранни студенти по учебни години 

Учебна 

година 

Български 

студенти 

Чуждестранни 

студенти, обучавани 

на български език 

Чуждестранни 

студенти, обучавани 

на английски език 

Общо за 

отчетния 

период 

2020/2021 1449 111 2379 3939 

2021/2022 1442 ↓ 104 ↓ 2391 ↑ 3937 

Общо 2891 215 4770 7876 

 

Брой дипломирани български и чуждестранни студенти по години  

Випуск 
Български 

студенти 

Чуждестран- 

ни студенти 

Общ 

брой 

 

От тях пълни 

отличници 

 

Брой държави 

за ЧС 

2020 262 215 477 9 26 

2021 274 305 579 ↑ 3 ↓ 24 ↓ 

ОБЩО 536 520 1056 12  

 

Брой новоприети и прехвърлени (от други висши училища в страната и чужбина) 

български и чуждестранни студенти по учебни години 

Учебни години 
Новозаписани (новоприети и прехвърлени) студенти 

Български Чуждестранни Общо 

2020/2021 221 472 693 

2021/2022 274 ↑ 533 ↑ 807 ↑ 

   ОБЩО: 495 1005 1500 

 



 

 

7 

 

Движение на студенти 

СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Отстранени  41 41 58 109 102 

Прекъснали  245↑ 136 103 141 52 

Отписани  54 49 60 41 26 

Презаписали 35↓ 92 51 28 50 

Отменени заповеди 3  32   

Отложени изпити от бременни и 

майки с деца до 6 години 
5     

Общо 383     

       

Възстановени  21↓ 38 24 36 39 

Прехвърлени от други 

университети/факултети от 

страната и чужбина 

92 92 48 96 88 

 

1. ПРОМЕНИ В УЧЕБНИЯ ПЛАН 

 

Учебни години Промени в Учебния план, утвърдени с решение на ФС 

Учебна 2021/2022 

- С решение на ФС протокол 12/16-17.09.2021 г. е актуализирана  

учебната програма по дисциплината „Офталмология“ на български и 

английски език и съответно „Очни болести“ на български и английски език за 

студенти от ФДМ. 

За учебната 2021/2022 г. не са направени промени в Учебния план за 

специалността „Медицина“ – обучение на български и английски език, както и 

в Учебния план за втора магистърска степен по специалността „Медицина“ 

след придобита първа по специалността „Дентална медицина“. 

- С решение на ФС протокол 14/18-19.11.2021 г. се признава за дисциплината  

„Биология“ в Учебния план за втора магистърска степен по специалността 

„Медицина“ хорариум след придобита първа магистърска степен по 

специалността „Дентална медицина“, която ще влезе в сила от учебната 

2022/2023 година. 

- С решение на Факултетен съвет № 22/14.07.2022 г. за актуализиране на  

учебните планове за учебната 2022/2023 година по специалност „Медицина“, 

ОКС „магистър“ на български и на англ. език, се променя резпределението 

при изучаването на дисциплината “Социална медицина” в IV-ти и V-ти 

семестър, с изпит след завършване на V-ти семестър. 

- С решение на Факултетен съвет № 22/14.07.2022 се утвърждава по приетия 

в МФ академичен стандарт актуализирана учебна програма по “Хигиена, 

епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина” за 

провеждане на преддипломен стаж. 

  

 

2. ОБУЧЕНИЕ 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната през отчетния период се 

проведе хибридно (присъствено и дистанционно чрез видеоконферентна връзка) обучение на 
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студентите в МФ на МУ-София. Основавайки се на инструкциите и заповедите на Министъра на 

здравеопазването и Ректора на МУ-София, и следвайки измененията на епидемичната обстановка 

в страната, провеждането на учебния процес в МФ при МУ-София се основаваше на периодично 

издавани заповеди от Декана на МФ. 

Всички лекции се провеждаха в електронна среда Google Classroom – присъствено.  

В клиничните бази на университетските болници, в които не беше възможно присъствено 

обучение, занятията се провеждаха в електронна среда – присъствено.  

Чуждестранните студенти, обучаващи се на английски език, които не можеха да се завърнат 

в България поради епидемиологични забрани, продължиха обучението си в електронна среда – 

присъствено, до създаването на такава възможност.  

Всички обучаващи се в МФ при МУ-София, бяха задължени в да спазват въведените 

противоепидемични мерки и правила в Университетските болници, в които бяха разпределени за 

обучение.  

Използваха се възможностите на информационните и комуникационните технологии за 

предоставяне на административни услуги в електронна среда.  

По време на извънредна епидемична обстановка, страницата на МФ при МУ-София - 

https://medfac.mu-sofia.com/ - изигра основна роля за комуникацията между Факултета, 

преподавателите и студентите. Ръководството и служителите на МФ като екип осъзнава своята 

важна роля за успеха на Факултета по време на дистанционното обучение. Страницата предлагаше 

все повече полезна информация за потребителите, което се потвърждава от техния нарастващ 

интерес и посещаемост.   

Сектор „Мониторинг на учебния процес и връзки с обществеността“(МУП и ВО) при 

Деканата на МФ, ежедневно отчиташе хиляди разглеждания на отделни страници на сайта, както 

на български, така и на английски език, като броят на посещения на български език се е повишил 

с над 10%, което показва, че студентите са се възползвали активно от все по-обширната 

информация, която се публикува на страницата. Чуждестранните студенти най-често са 

използвали страниците за резултати от изпити, дистанционно обучение и E-student. 

Сектор „МУП и ВО“ беше ангажиран и с обслужването на 1300 служебни имейли на 

служители, преподаватели и докторанти, на студентските служебни имейли, анкетната система 

Лумина, подпомагане и обучение на преподавателите при работа със системата за 

видеоконферентно обучение и др.  

Актуализирано е съдържанието на електронната платформа в Google Classroom с 

информацията за всяка изучавана дисциплина, учебни планове, програми, модули, учебни 

материали, учебни филми и др. 

 Създаден е свободноизбираем курс (посещаемост над 400 студенти) - лидерство, 

предприемчивост и инициативност като начин на мислене, при работа в доболничната и болнична 

сфери, екипи и институции, развитие на ефективна комуникация с клиенти, иновативни болнични 

системи и други, в условията на динамично развиваща се среда на неприсъствено, дистанционно 

обучение, системи за отдалечени консултации, системи за отдалечено управление на 

диагностичния медицински процес.   

 Създаден е свободноизбираем курс (посещаемост над 400 студенти) - тенденции и подходи 

в дигиталните технологии в медицината и здравеопазната система, възможностите за дигитално 

оптимизиранe и автоматизиране на процеси в сектора и електронното здравеопазване.  

С решение на АС протокол 10/03.06.2021 година, чл. 47 (1) (а) от КТД от 2020 г, решение 

на ФС протокол № 9/20.05.2021 г и раздел XVI, т.15 от Правилника за подготовка и провеждане 

https://medfac.mu-sofia.com/
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на учебната е създадена Постоянно действаща комисия за равномерно разпределение на 

студентското обучение в структурните звена на Медицински факултет, МУ – София, в състав – 

представители на ръководството на МФ, ръководители катедри по вътрешни болести, хирургия, 

неврология, АИЛ, представител на синдикална организация. При необходимост, в конкретни 

случаи с нарочна заповед, към дейността на комисията могат да бъдат определяни за работа и 

други ръководители на катедри от Медицински факултет.  

 

3. КАЧЕСТВО НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

През отчетния период Комисията по качество на учебната дейност осъществяваше своята 

дейност в електронна среда. Чрез специално създаден имейл за комисията се споделяха и 

обсъждаха резултатите от анкетната система ЛУМИНА, посочени по-горе в изложението. 

Представен е за обсъждане и предложения за актуализация на „Каталог за образователните цели и 

резултати от обучението по медицина“. 

Беше обсъден и приет нов формуляр за отчитане на аудиторната заетост в 

присъствено/дистанционно обучение на студенти и преподаватели. 

 

4. ТЕКУЩ КОНТРОЛ 

С решение на ФС протокол 19/13.04.2022 г. се създаде постоянно действаща комисия за 

извършване на вътрешен одит в катедрите на Медицински факултет, МУ-София, относно спазване 

изискванията на раздел „Текущ контрол“ в Правилника за подготовка и провеждане на учебната 

година. 

За една учебна година, комисията ще одитира всички предклинични катедри и всички 

катедри провеждащи преддипломен стаж. Останалите клинични катедри ще се разпределят и 

плануват за одитиране в период до 2 учебни години. 

 

5. УЧЕБНА НАТОВАРЕНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ И ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 

Учебна 2020/2021 година 
 

Показатели 

Академичен състав 

(брой/уч.часове) 

 

Общо 

Хабилитирани Нехабилитирани 

1. Информация за студентите (обучение на български език и обучение на английски език) 

Брой студенти преминали обучение:    

 Медицински факултет -- -- 4595 

 Факултет дентална медицина -- -- 1310 

 Фармацевтичен факултет -- -- 820 

Общ брой 6725 

2. Информация за академичния състав ангажиран в обучителния процес 

 Редовни преподаватели 266 581 847 

 Хонорувани преподаватели 27 101 128 

 Външни хонорувани преподаватели 12 26 38 

Общ брой 305 708 1013 

3. Информация за аудиторна заетост (присъствена и дистанционна) от студентско и 

следдипломно обучение (български и английски език) в учебни часове по Учебен план 

 Учебна 2020/2021 година 95 061 229 114 324175 

 СДО за календарна 2020 година 21 862 15 733 37 595 

Общ брой учебни часове 116 923 244 847 361 770 
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 Продължава използването на електронната анкетна система LUMINA. Анализът на 

попълнените анкети от всеки студент в края на всеки семестър дава ясна представа за качеството 

на учебния процес за всяка катедра, както и нагласите за професионална реализация на 

новозавършващите лекари. 

През този период Комисията по качеството имаше 1 заседаниe, на коeто бяха обсъдени 

резултатите от анкетната система LUMINA за дипломанти и LUMINA за студенти. Бе 

актуализиран анкетния въпросник в системата LUMINA.  

         

  III. НАУЧНА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 

 за периода 29.09.2020-01.07. 2022 г. 

 

1. НАУЧНА ДЕЙНОСТ И НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ В КАТЕДРИТЕ НА 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

1.1 Брой научни публикации в научни списания, представени в световни вторични 

литературни източници  - 2020/2021   - 468 

- 2021/20222  - 442 

1.2 Брой научни публикации,  публикувани в издания с импакт фактор (Web of Sciencе) и 

импакт ранг     - 2020/2021   - 525 

- 2021/20222  - 608 

1.3 Брой монографии - 2020/2021   - 29 

- 2021/20222  - 22 

1.4 Брой цитати на научни публикации  по  данни от Web of Sciencе и/ или SCOPUS  

     - 2020/2021   - 14 244 

- 2021/20222  - 15 531 

1.5 Брой статии в сборници от научни конференции, публикувани в Conference Proceedings 

в Thomson Reuters и/или SCOPUS 

     - 2020/2021   - 47 

- 2021/20222  - 72 

 

Броят на публикациите с импакт фактор за 2021-2022 г. е нараснал със 16 % в сравнение с 

2020 г. 

Броят на цитиранията е нарастнал с 10% в сравнение с 2020 г. 

 

 

2. АКРЕДИТАЦИЯ 

Медицински факултет провежда обучение по 55 акредитирани ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ, 

като в отчетния периода са приключили успешно процедурите по актуализиране на акредитацията 

на 19 докторски програми през 2021 г. и още 13 през 2022 г., а 11 - са в процедура към момента 

(половината от тях са за обучение и на английски език) с оценки от 9,00 до 9.85, въз основа на 

което НАОА дава акредитация за максималния срок.  

През 2021 г. МОН разпореди да се спрат конкурсите за академично развитие в Направление 

4. „Природни науки, математика и информатика“, тъй като МУ-София (както и другите 

медицински университети) няма институционална акредитация в това направление. Това е основна 
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пречка за развитието на академичния състав в катедрите от Медико-биологичния комплекс, която 

се стремим да преодолеем с юридически и други консултации и инициативи. 

 

3. РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 

  

3.1  Комисия за текущо атестиране на академичния състав на Медицински факултет 

(КТААС) 

Факултетният съвет на Медицински факултет на заседание №2/20.11.2020 г. прие следния 

състав: 

Председател:     

1. Проф. д-р Христо Георгиев, дмн, Зам. Декан по научната дейност 

 Членове:           

 2. Проф. д-р Атанас Йонков, дм, Катедра по обща и оперативна хирургия  

3. Проф. д-р Маринчо Георгиев, дм, Катедра по урология 

4. Доц. д-р Асен Алексиев, дм, Катедра по физиотерапия  

5. Доц. д-р Венцислава Пенчева, дм, Катедра пропедевтика на вътрешните болести 

6. Доц. д-р Весела Тодорова, дм, Катедра по обща и клинична патология  

7. Доц. Любомир Трайков, дбф, Катедра по медицинска Физика и биофизика, 

 

Комисията осъществява:  

 Контрол върху атестирането на академичния състав, съгл. чл. 109 от ПУРПНСЗАДМУС 

 Контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности по ЗРАСРБ.  

 

3.2  Конкурси за асистенти, главни асистенти, доценти и професори 

Приключилите процедури на конкурсите за преподаватели в МФ в периода 09.2020 г. - 

07.2022 г. са отразени в таблица 1. През последните 2 години са проведени общо 220 конкурса, 

като в ход са още 16 конкурса. Големият брой проведени асистентски конкурси се дължи на 

срочните - вече 5-годишни договори на които се назначават, съгласно ЗРАСРБ.  

 

Таблица 1. Проведени конкурси за преподаватели в МФ 

 

Период Асистенти Главни асистенти Доценти Професори 

09.2020-07.2021 г.  59 22 16 12 

07.2021-07.2022 г. 57 28 12 14 

 Общо 116 50 28 26 

3.3 АТЕСТИРАНЕ на нехабилитираните преподаватели за 3-годишншя период 

01.01.2018 г. - 01.01.2021 г. 

 

На основание чл. 57, т. 1 и 2 от ЗВО, чл. 109 от ПУРПНСЗАДМУС, чл. 3 от Правилника за 

атестиране на академичния състав на МУ-София и с решение на ФС от 18-19.11.2021 г. стартира 

процедура по атестиране на нехабилитираните преподаватели  за 3-годишншя период: 01.01.2018 г. - 

01.01.2021 г.  

Бяха атестирани  283 преподаватели – асистенти и главни асистенти от 42-те катедри на МФ.
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Резултатите от атестирането, отчетени на ФС №20/12.05.2022 г. са:                   

Общ брой атестирани – 283 преподаватели от 42-те катедри на МФ   с оценки:    

Много добра   – 251 преподаватели (88,69%)  

Добра     –  20 преподаватели (7,07%) 

Незадоволителна  –  4 преподаватели (1,42%) 

Отрицателна    – 8 преподаватели (2,82%), които подлежат на атестация 

следващата година.  

Няма преподаватели с две отрицателни оценки от настоящата и предходната акредитация. 

  

3.4 ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ В КАТЕДРИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

Таблица 2. Брой на новозачислените докторанти и защитили дисертация. 

 

Период 
Нови 

Редовни 

Нови 

Задочни 

Нови 

Самостоятелна 

подготовка 

Защитили 

ОНС„Доктор“/НС“Доктор 

на науките“ 

09.2020-07.2021 г.  34 7 16 35 

07.2021-07.2022 г. 29 3 26 36/3 (2 в ход ) 

 Общо 63 10 42 71/3 

Общ брой всички 

форми 
115 74 

  

През отчетния период, както е видно от табл. 2, са зачислени общо 115 докторанти, а 71 са 

защитили успешно дисертационен труд за Образователна и научна степен „Доктор“ и 3 

преподаватели защитават дисертация за научната степен „Доктор на науките“. В този период на 

Ковид-пандемия, обаче 8 докторанти са отчислени без право на защита, поради изтекъл срок или 

напускане на университетската болница. 

  

3.5 ФИНАНСИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ на млади учени от МФ   

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., под председателството на Зам. Ректор 

по Наука и акредитация.  

За финансиране на специализирана публикация подлежат следните лица от състава на МУ-

София: 

- Докторанти – редовни  и задочни докторанти, които към датата на подаване на заявление 

не са отчислени с право на защита; 

- Асистенти, защитили дисертация и в процедура за главен асистент. 

Финансирането става еднократно за всяка една от категориите, като са спазени следните 

изисквания:  

1. Заявителят е първи автор;  

2. В статията е посочен МУ-София като месторабота, като фактурата за плащането е на 

името на МУ-София с данните на съответния факултет. Процедурата за финансирането на 

докторантите се реализира приоритетно в рамките на средства по собствените бюджети на 
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съответните факултети за съответната бюджетна година, гласувани на АС в рамките на 

самостоятелния бюджет на МУ-София 

3. Списанието, в което ще се публикува статията е с импакт фактор по Journal Citation 

Reports на Clarivate Analytics. 

4. Към заявлението е приложена официална бележка, удостоверяваща приемането й за 

публикуване. 

Финансирането е в размер на до 3000 лева, като ако статията не се публикува или не са 

спазени някои от горните изисквания, преведените средства се възстановяват от лицето заявител. 

 През отчетния период са финансиране за публикуване статии в списания с IF от млади 

учени в МФ, както следва: 

 Докторанти       - 3 статии 

 Асистенти в процедура за главен асистент  - 3 статии 

 

3.6 ПЛАН-СМЕТКИ за редовни докторанти на МФ 

От 2009 г. ежегодно с решение на ФС през м. април/май се отпускат до 2000 лв. за учебна 

година на редовните докторанти за  реактиви и химикали, участие в конференции в България и 

чужбина, литература, опитни животни и др. разходи, свързани с разработвания дисертационен 

труд. Редовните докторанти изготвят, заедно с научния си ръководител, план-сметки за учебната 

година, които се обобщават в сектор „Наука” на МФ.   

Във връзка с чл. 81 от ПУРПНСЗАДМУ-София и  

 решение на Факултетния Съвет на Медицински факултет/Протокол № 8/22-23.04.2021 

г./ утвърдените  план-сметки на редовните докторанти от катедрите на МФ за уч. 2021/2022 

г. са 30 бр. на стойност до 60 000 лв. 

 

 решение на Факултетния Съвет на Медицински факултет /Протокол № 19/13.04.2022 г./ 

утвърдените план-сметки на редовните докторанти от катедрите на МФ за уч. 2022/2023 г. 

са 35 бр.на стойност до 70 000лв. 

 

3.7  ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ за редовни докторанти  

 по ПМС № 90/26.03.2000 г. : 

 За 2020 г.  

 Във връзка с писмо на Ректора на МУ-София относно Допълнителни стипендии за редовни 

докторанти по ПМС № 90/26.03.2000 г., комисия с председател проф. д-р Христо Георгиев, дмн 

предложи за утвърждаване получаването на допълнителна стипендия за 50 редовни докторанти, 

подали заявление и деклариращи, че не получават възнаграждение по програми с национално 

финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми, вкл. Национална научна програма 

„Млади учени и постдокторанти“.  

Размерът на допълнителната месечна стипендия е 500 лв. на редовен докторант, в  

рамките на отпуснатите средства от 118 821 лв., с преразпределени допълнително от ФДМ (29 181 

лв.), от Фармацевтичен факултет (29 498 лв.) и от ФОЗ (27 500 лв.) или общо 205 000 лв.  

 

Сумата се разпредели на общо 50 докторанта от МФ, както следва: 

• 36 докторанта за 10 месеца; 

• 1 докторант за 8 месеца; 

• 1 докторант за 6 месеца; 
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• 2 докторанта за 4 месеца; 

• 9 докторанта за 3 месеца; 

• 1 докторант за 1 месец. 

 

 За 2021 г. 

Във връзка с писмо на Ректора на МУ-София относно Допълнителни стипендии за редовни 

докторанти по ПМС № 90/26.03.2000 г., комисия с председател проф. д-р Христо Георгиев, 

дмн предложи за утвърждаване получаването на допълнителна стипендия от 49 редовни 

докторанти, подали заявление и деклариращи, че не получават възнаграждение по програми с 

национално финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми, вкл. Национална 

научна програма „Млади учени и постдокторанти“.  

  Размерът на допълнителната месечна стипендия е 500 лв. на редовен докторант, в рамките 

на отпуснатите средства от 233 000 лв. Сумата се разпредели на общо 49 докторанта от МФ, както 

следва: 

• 27 докторанта за 13 месеца; 

• 2 докторанта за 10 месеца; 

• 4 докторанта за 9 месеца; 

• 1 докторант за 7 месеца; 

• 1 докторант за 6 месеца; 

• 7 докторанта за 4 месеца; 

• 5 докторанта за 3 месеца; 

• 1 докторант за 2 месеца; 

• 1 докторант за 1 месец. 

 

3.8  Национална Научна Програма "МЛАДИ УЧЕНИ И  ПОСТДОКТОРАНТИ" - 

МОН 

През последните години в Европа, както и в България се наблюдават  

тенденции за чувствително намаляване интереса на младите хора към научно-изследователска 

кариера. Една от основните причини за тази тенденция е недостатъчния социален престиж на 

професията „учен“ в обществото.  Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти" 

(ННП) е една от силните възможности за: 

 увеличаване броя на младите хора, занимаващи се с научна дейност и  

намаляване на феномена „изтичане на мозъци“ след придобиване на образователна степен 

„Магистър“ и образователна и научна степен „Доктор“  

 реинтеграция и реализация на млади и перспективни учени и насърчаване  

на изследователската им дейност в България 

 реализиране на публикации в индексирани и реферирани издания с участие  

на млади учени и/или постдокторанти. 

ННП насърчава младите учени (лица, които извършват научноизследова- 

телска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след 

придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 

години след придобиването й) и постдокторантите (учени, придобили образователна и научна 

степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й) и подпомагане развитието на 

тяхната кариера.     
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  Медицински университет-София е един от бенефициентите по тази програма, а 

Медицински факултет е основно структурно звено и младите му изследователи участваха активно 

и през трите години на програмата, като публикуваха десетки научни публикации. 

  Пандемията от Ковид-19 от началото на 2020 г. наруши нормалния ход на 

научноизследователската дейност във факултета и университетските болници, които поеха приема 

и лечението на Ковид-болните. Младите лекари бяха на първа линия и всеотдайно се бореха за 

живота и здравето на хиляди пациенти и това се отрази както върху времето за научни изследвания, 

така и върху възможността за представяне и публикуване на научните резултати през втората и 

третата година на Програмата.  

  

  Финансова информация по НПП "Млади учени и  постдокторанти" 

  Медицински университет-София преразпределя получените по програмата средства между 

структурните си звена по правила и критерии, разработени и приети с решение на Академичния 

съвет. Правилата и критериите отчитат приноса на всяко структурно звено – в конкретния случай 

– на Медицински факултет към общата научна продукция на бенефициента и отразяват 

конкретната им научна специфика.  

  Финансовите средства за Медицински факултет, гласувани на Академичен съвет, са 

изразходвани по години, както следва:  

  I-ва година /2018-2019 г./ - усвоена сума   - 369107,30 лв. 

  II-ра година /2019-2020 г./ - усвоена сума  - 367986,86 лв. 

  III-та година /2020-2021 г./ - усвоена сума  - 343788,04 лв. 

  За целия период на програмата са изразходвани  - 1 080 882.20 лв. 

 

  Медицински факултет, като структурно звено, получило средства по Програмата, ежегодно 

сформираше комисия, назначена със заповед на Декана, в която задължително се включваха и 

представители на младите учени и постдокторантите. Комисията разработи механизъм и правила 

за прозрачен подбор на кандидатите, които  участват в програмата, и предлагаше броя и размерите 

на възнагражденията за младите учени и постдокторантите. Решенията на комисията се одобряваха 

на заседание на Факултетния съвет на Медицински факултет. 

   По ННП "Млади учени и постдокторанти"  се провежда ежегодно конкурс в началото на 

годината при спазване на приетите правила и критерии. За всеки кандидат се попълва критерийно 

- оценъчна карта, въз основа на документите за участие в програмата и се извършва класирането 

им.  Информация за условията на конкурса се публикува на сайта на МФ и на сайта на jobs.bg - 

интернет платформи за свободни работни места. В Програмата са участвали 199 млади 

изследователи от 33 катедри на Медицински факултет и лекари-ординатори, привлечени за 

научноизследователската дейност във факултета, като месечното възнаграждение беше 500-550 

лв.  

  Общ брой подкрепени с тези средства млади учени 

  Брой на одобрените кандидати за Модул „Млади учени“:                    

 I-ва година /2018-2019 г./   - 34   

II-ра година /2019-2020 г./ - 40                          

III-та година /2020-2021 г./ - 44                          

За целия период на програмата са участвали общо 118 млади учени. 

 

Общ брой подкрепени с тези средства постдокторанти 
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  Брой на одобрените кандидати за Модул „Постдокторанти“: 

 I-ва година /2018-2019 г./   - 29 

II-ра година /2019-2020 г./   - 27 

III-та година /2020-2021 г./   - 25 

За целия период на програмата са участвали общо 81 постдокторанти. 

 

Общ брой публикации в индексирани и реферирани издания, за които е допринесло 

участието на млад учен и/или постдокторант по Програмата – 243 бр. 

 I-ва година /2018-2019 г./   - 70 публикации 

II-ра година /2019-2020 г./   - 102 публикации 

III-та година /2020-2021 г./   - 72  публикации    

  

Резултатите, публикувани в научни списания са докладвани и на научни форуми (реално 

проведени или онлайн), като за отчетния 3-годишен период в усложнена ковид-пандемична 

ситуация общия брой участия е 103, които включват участия с доклади или постери. 

 

 Публикации с IF чрез НПП  "Млади учени и постдокторанти"- 39 публикации 

 I-ва година /2018-2019 г./   - 16 

II-ра година /2019-2020 г./   - 15 

III-та година /2020-2021 г./   - 8     

 

 Продължи ежегодното финансово подпомагане на докторантите в размер на 2000 лв. за 

учебна година, за закупуване на реактиви и химикали, участия в конференции в България и 

чужбина, литература, опитни животни и др. разходи, свързани с разработвания дисертационен 

труд. 

 

IV. СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ 

За периода 15.07.2021г. – 20.06.2022 г. участие в курсове и индивидуални  

обучения са преминали както следва: 

 Специализанти  - 2 564 човека 

 Специалисти    - 120 човека 

   Общо за периода  - 2 684 човека 

 

За предходния отчетен период 07.2020 г. - 07.2021 г. с участие в курсове и индивидуални 

обучения са преминали както следва: 

 Специализанти  - 1992 човека  

 Специалисти  -  94 човека 

Общо    - 2 086 човека 

 

V. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ДО ЮНИ 2022 г. 

 

В приходната част на бюджета на Медицински факултет в периода 01.01.2020 г. до 

31.05.2022 г. са постъпили собствени приходи в размер на  101 450 046 лв.  

Запазва се тенденцията на нарастване на собствените приходи, като   през  2021 година 

спрямо 2020 година, като собствените приходи са нарастнали номинално с 1 270 000 лв. 
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Най-голям относителен дял заемат  приходите  от такси  за обучение. 

Изпълнението на постъпилите такси за обучение в периода 01.01.2022 г. до 31.05.2022 г. е 

в размер  на  19 998 761   лв. или 51,2 % от планираните  по бюджета на Медицински факултет за 

2022 г. 

 

 Собствени приходи от 01.01.2020 г. до 31.05.2022 г. 

 

Показатели 
Отчет към 

31.12.2020 

Отчет към 

31.12.2021 

 

Изпълнение 

спрямо 2020 

Бюджет 

2022 

Отчет към 

31.05.2022 

Изпълнение към 

31.05.2022 г спрямо 

бюджет 2022 

Приходи общо 40 050 581 41 320 969 103,2% 39 656 910 20 078 496 50,6% 

В т.ч приходи от 

такси за обучение 
39 570 113 40 835 795 103,2% 39 089 585 19 998 761 51,2 % 

Приходи от 

диагностични 

изследвания и услуги 

от Лабораторията по 

геномна диагностика 

266  332 241 603 90,7 % 250 000 42 540 17,1 % 

Приходи от 

микробиологични 

изследвания 

18 145 24 732 136,3% 34 624 13 954 40,3% 

 

През 2021 г. по сметката на Медицински факултет Деканат са постъпили дарения в размер 

на 14 924,31 лева. Продължава действието на сключения през м. 12.2011 г. договор за дарение  

между Медицински факултет и фондация DANTON M. PAPURKOV CHARITABLE TRUST, като 

изричната воля на дарителя е поемане разходите за обучение на до 7 студенти по медицина в 

размер на минимум 14 000 лв./годишно 

 

Общият размер на  разходите  от 01.01.2020 г. до 31.05.2022 г. е 89 493 643 лв. 

  

 Разходи по параграфи в лева   

 

Разходи 

Отчет 

към 

31.12.2020 

Отчет 

към 

31.12.2021  

Изпълнение 

2021 

спрямо 

2020 

Уточнен 

план 2022 

Отчет към 

31.05.2022 

Изпълнение 

спрямо 

бюджет 2022 

Заплати 19 858 267 24 974 192 125,8% 22 833 780 11 005 919 48,2% 

Други възнаграждения 1 561 914 1 753 243 112,2% 2 929 998 650 918 22,21% 

Осигурителни вноски 2 548 334 2 592 688 101,7% 3 314 601 1 018 337 30,72% 

Издръжка 1 910 999 1 748 116 91,5% 3 081 144 871 548 28,3% 

Стипендии 1 270 691 1 278 370 100,6% 1 301 000 615 179 47,3% 
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Финансови стимули за 

положен   

доброволчески труд в 

Ковид отделения  

 

17 800 

 

228 540 

 

1283,9% 

 

36 210 

 

75 730 

 

209,14% 

Основен ремонт 39 238   1 400 000   

Компютри 30 232 23 964 79,3% 310 480 229 062 73,8% 

Апаратура 13 734 654 1 214 843 8,8% 38 531 867 225 144 0,6% 

Други ДМА и НМДА 15 556 5 422 34,8% 150 500   

Данъци -39103 31 313  45 662 2 533  5,5% 

Всичко разходи по 

бюджета 
40 948 582 33 850 691 82,7% 73 935 242 14 694 370 19,9% 

 

Общият размер на разходите по бюджета на Медицински факултет към  31 май 2022 г. е 14 

694 370 лв. или 19.9 % от планираните  за 2022 г. 

Разходите за заплати (в т.ч. разходи за преподаване на английски език, за наднормативна 

натовареност, великденски добавки и др. допълнителни плащания към основните заплати); 

възнагражденията (в т.ч. хонорари за преподаване и изпити, за участие в научни журита),   и 

осигурителни вноски са в  общ размер на 12 675 174 лв. или  43,6 %  от планираните в бюджета за 

2022 година. 

Разходите за текуща издръжка  към 31 май 2022 г. са в размер на 871 548 лв (28,3% от 

планираните в бюджета за годината) Това са основно разходи за  горива, енергия, научно - 

изследователски разходи, за външни услуги, за текущ ремонт, за материали и  консумативи.  

Разходите за стипендии към 31 май 2021 г. са в размер на 615 179 лв, в т.ч. 7 000 лв. от 

дарение. 

С решение на Факултетния съвет за изпълнение на научната програма на всеки  докторант 

се предоставят ежегодно целеви средства от собствени приходи  до 2000  лева за закупуване на 

химикали, реактиви, участие в конгреси, обработка на информацията и др.   

През първото полугодие на 2022 г.  от собствени  средства на Медицински факултет са 

финансирани 3 научни публикации на докторанти. 

През  м. май  2022 г. започна  усвояването  на планираните  по бюджета за 2022 г. средства 

за апаратура, основен ремонт, програмни продукти по заявки на катедрите от 2019 г. Предстои 

обявяването на обществени поръчки за доставки на апаратура и учебни пособия по заявки на 

катедрите от 2020 г. и от 2021 г. 

Към 31.05.2022 г. изпълнението на капиталовите разходи е 1,1 % спрямо планираните в 

бюджета за 2022 г. 

Към 31.05.2022 разходите  за работни заплати са в размер на 11 005 919 лв. или изпълнение 

48,2 % спрямо планираните в бюджета за 2022 г. 

В изпълнение решения на Академичния съвет, Медицински факултет  предостави 

трансфери (отчисления от собствените приходи) на МУ Ректорат в размер на:  

- 5 983 734 лв. за 2020 г. 

- 6 771 326 лв.  за 2021 г. 

- 6  593 033 лв. за 2022 г.   
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Получените трансфери от държавния бюджет (субсидии) за Медицински факултет, 

предоставени от МУ Ректорат  са:    

- 13 489 258 лв. през 2020 г. 

- 14 673 030 лв. през 2021 г.  

 

 От отчетните данни е видно, че  през 2020 и 2021 година приходите и субсидията 

надвишават размера на разходите и направените отчисления. 

Превишаването на приходите над разходите в края на годината преминава като наличност 

в бюджета на Медицински факултет за следващата година. 

 Неусвоените средства за закупуване на апаратура по заявки на катедрите от 2019 г. и  2020 

г. са наличност в бюджета на Медицински факултет за 2021 г. 

През 2021 г. се извършват научни изледвания   по 37 проекта , финансирани от ФНИ и МОН 

като са извършени разходи на обща стойност 1 117 334,61 лв. 

Към 31.05.2022 г. действащи са 32 договора за научни изследвания, като разходите са на  

обща стойност 410 132 лв. 

 През 2021 г. от МУ София-СМН са финансирани 40 научно-изследователски проекта на 

обща стойност 344 012 лв. 

През 2022 г. преподаватели и докторанти работят по 39 проекта, финансирани от МУ София 

– СМН, на обща стойност 344 012 лв., включващи: 

 Конкурс за финансиране на научни изледвания „Грант“ – 22  проекта на  

стойност    - 155 422 лв. 

 Конкурс за финансиране на научни изследвания  „Млад изследовател“ – 7  

проекта на стойност  - 75 392 лв. 

 „Стимулиране на НИ в области с постигнати високи постижения“ – 8  

проекта на стойност   - 91 154 лв. 

 „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания“ – 2 проекта  на  

стойност    - 22 044 лв. 

 

 Приключи първия етап от основния ремонт на аулата в УМБАЛ  „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

Втория и третия етапи – оборудване, вкл. комуникационно звуково и медийно е в процес на 

изпълнение – срок до 15.9.2022 г. 

 

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯТА за разпределение на средствата за закупуване на 

медицинска апаратура и пособия за учебно-преподавателската дейност на Медицински 

факултет (Комисията) 

 

Комисията осъществява дейността си на базата на Правилник за организацията и дейността, 

адаптиран към Правилника за дейността на Централизираната комисия за разпределение на 

средствата за закупуване на апаратурата за обезпечаване на учебния процес в Ректората на МУ-

София 

През 2022 г. Комисията проведе 2 заседания, на които бяха разгледани и анализирани 

направените към 20.10.2021 г. заявки от 33 катедри за закупуване на апаратура за осигуряване на 

учебния процес. Решенията на Комисията  бяха представени за обсъждане на Факултетния съвет 

на МФ, който  утвърди средства в размер на 14 134 582.86 лв. с ДДС (10% увеличение спрямо 

предходната година). Предложението бе представено на Централизираната комисия за 
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разпределение на средствата за закупуване на апаратурата за обезпечаване и подобряване на 

учебния процес, която го одобри.  

 

V. СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ И МОБИЛНОСТ 

 

1. ЕРАЗЪМ+  Договор №2019-1-BG01-KA103-061255 

 

Медицински Факултет работи интензивно по Програмата ЕРАЗЪМ+ на Медицински 

университет-София, чрез 54-меморандума за сътрудничество и споразумения за академичен и 

образователен обмен със сродни образователни институции по света - с университети в Европа, а 

от няколко години и с университети извън Европейски съюз - Япония, САЩ, Русия, Южна 

Африка, Мароко, Йордания, Северна Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и Турция. 

Програмата ЕРАЗЪМ+ е отворена за осъществяване на обмен към студенти, 

университетски преподаватели и лекари желаещи да увеличат своята квалификация и обогатят 

своя преподавателски опит.  

За съжаление за периода 2019/2020 и 2020/2021 поради пандемичната обстановка свързана 

с COVID-19 и ангажираността на огромен брой от преподавателите с онлайн обучение, програмата 

ЕРАЗЪМ+ командирова общо 8 университетски преподаватели от Медицински факултет.  

По отношение на студентската мобилност ефектът на онлайн обучението имаше 

положителен ефект, като за периода 2021/2022 бяха приети от чужбина (главно Италия) общо 20 

студента на които им бяха осигурени всички условия за обучение практика и полагане на изпити 

по съответните дисциплини включени в техните индивидуални планове.  

В първите месеци на всяка календарна година се провежда конкурс по документи във 

Медицински Факултет-София, за кандидатстване на студенти от 3 до 6 курс към програмата 

ЕРАЗЪМ+. Конкурсът е разделен в две направления за студенти, с цел обучение и с цел стаж и се 

провежда на два етапа: преглед на документите и лично интервю. 

Относно конкурса ЕРАЗЪМ+ 2021/2022, до лично интервю бяха допуснати 42-ма 

кандидата, и съответно бяха разпределени според успеха в Университетите на Германия, Хумболт 

и  Фрайбург, Франция Сорбона, университет на Страсбург и университет Анже, университета 

Антверп в Белгия, Медицински Университет Виена, Австрия, Университетите на Неапол, Генуа, 

Пиза и Сасари, Италия. Университет в Овиедо, Испания. 

В последствие бяха допълнени освободени позиции на вече завърнали се студенти на 

Медицински факултет като общия брой изпратени за обучение и стаж студенти достигна 55 човека.  

За целия период на отчет 2020/2022 са изпратени по линия на програма ЕРАЗЪМ-

мобилност общо 120 студента (60 студента чуждоезиково обучение и 60 българоезично обучение) 

от Медицински факултет, на Медицински университет-София.  

По линия на програма ЕРАЗЪМ+, бяха проведени 2 уеб-базирани семинара 

(Erasmus+Webinar) в сътрудничество с Faculty of Medical Sciences and Health Sciences Kazimierz 

Pulaski University of Technology and Humanities in Radom. Теми на семинарите бяха: “Human 

transposons and the role of the endogenous reverse transcriptase", и "Polymeric biomaterials for targeted 

drug delivery system for cancer therapy", с лектори проф. Корнелия Полок и проф. Урсула 

Пьотровска. В тези семинари от страна на Медински университет-София, Медицински факултет, 

взеха участие като слушатели и в дискусиите 85 студента по медицина българо- езично и 

английско обучение. За лекторите на тези семинари бяха изготвени специални сертификати за 

участие в он-лайн програмата на ЕРАЗЪМ+. 
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Към днешна дата в очакване на крайно одобрение за посещение в нашата страна на стаж 

или учебна практика са 40 студента, а 40 студента са одобрени за заминаване в периода февруари-

август 2022 г. 

 

Година 

Мобилност Еразъм + Медицински факултет 

Входящи Изходящи 

Студенти Преподаватели Студенти Преподаватели 

2022 67 0 83 5 

2021 52 0 32 3 

2020 15 6 11 4 

2019 13 3 12 3 

2018 17 5 17 5 

2017 7 1 7 2 

 

В тясно сътрудничество със Студентския съвет и на база Меморандуми на сътрудничество 

между МУ-София и партньорски медицински университети за втори път Медицински факултет 

участва в студентски обмен с Първи Московски Държавен Университет „И.М. Сеченов“, Москва, 

Русия и за първи път в обмен със Самарски Държавен Медицински Университет – гр. Самара, 

Русия. През 2020 г. се осъществи обмен на две групи студенти от IV-V курс, всяка с по 5 студенти 

и 2-ма преподаватели от двете страни. В края на месец август 2021 бяха посрещнати студенти от 

Медицински факултет на Първи Московски държавен медицински университет „И.М. Сеченов“ и 

на Медицински факултет на Медицински университет на град Самара, Русия - общо 20 студента 

(10 от Москва и 10 от Самара). Студентите бяха запознати с редица високотехнологични клинични 

техники за изследвания, анализи и терапия. 

От 15 Септември 2021 г. започна реципрочното посещение на 10 от най-добрите студенти 

по медицина (избрани след конкурс) в Медицински факултет на Медицински университет-София, 

които реализираха 14 дневен стаж в отделенията по „Хирургия“, „Ендокринология“ и 

„Акушерство и Гинекология“ към Медицински факултет на първи Московски държавен 

медицински университет „И.М. Сеченов“. 14 дневен стаж беше реализиран и в Първи Самарски 

държавен университет град Самара, Русия.  

За съжаление за периода 2019/2020 и 2020/2021 поради пандемичната обстановка свързана 

с COVID-19 и ангажираността на огромен брой от преподавателите с он-лайн обучение, 

програмата ЕРАЗЪМ+ командирова общо 6 университетски преподаватели от Медицински 

факултет. 

По отношение на студентската мобилност онлайн обучението имаше негативен ефект, като 

за периода 2020/2021 бяха приети от чужбина (главно Италия) общо 20 студента, на които бяха 

осигурени всички условия за обучение полагане на изпити по съответните дисциплини включени 

в техните индивидуални планове. 

 

2. АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ  

 

Вътрешна дейност на АСМБ-София в периода юни 2021 – юни 2022. 

АСМБ-София организира общо 36 проекта на различни теми, целящи повишаване на 

капацитета, уменията и знанията на студентите. Някои от тях са – „HIV позитивен. Развитие, 
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терапия и семейство“, „Посттравматично стресово разстройство“, „Насилието през погледа на 

съдебния лекар“, „Диагностика на алергичните заболявания“, „Ракът на панкреаса през призмата 

на патологията и психологията“. Част от събитията се проведоха онлайн поради основната им 

лекционна насоченост, а други присъствено – с цел повишаване на практическите умения на 

студентите. 

 В същия период се проведоха и присъствени събития за скрининг – по повод Световния ден 

на Хиперотнията (17.05.2022) и Световния ден за борба с Диабета (14.11.2021). На студенти от 

всички курсове беше предоставена възможност да мерят стойности на артериално налягане и 

кръвна захар на минувачи. 

 Продължава развитието на проекта MEDucate - с основна цел повишаване на интереса на 

студентите към научно-изследователската работа, иновациите в медицината и научните 

разработки. Проведени са образователни семинари за методологията и механизмите на научните 

изследвания, създаването и реализирането на научни проекти.  

 През ноември 2021 г. стартира нов проект „In Vivo” – „podcast“ предаване,  от студенти за 

студенти. В него се обсъждат редки, но значими заболявания с млади и вече успели лекари. 

Информацията е достъпна в платформите Spotify, YouTube, Google Podcasts и уебсайта на 

асоциацията. Към момента са регистрирани над 1540 слушания на първия сезон, състоящ се от 10 

епизода като целевата група слушатели са студенти-медици от всички курсове. 

 Външна дейност на АСМБ-София в периода юни 2021 – юни 2022. 

 Основно е представена от обменните програми на АСМБ и Международния конгрес по 

медицински науки за студенти и млади лекари – ICMS. 

През обменния сезон (юли-октомври 2021г.) със съдействието на МФ, МУ и Студентски съвет, 

АСМБ-София посрещна общо 26 студенти (юли – 9, август – 13, октомври – 4) от Малта, Италия, 

Русия, Мароко, Германия, Швейцария и други. Стажът на студентите се проведе в клиники по 

Съдова хирургия, Обща хирургия, Ендокринология, Спешна Медицина и други с активното 

съдействие на УМБАЛ „Св. Екатерина“, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, УМБАЛСМ 

„Пирогов“, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“. 

 През предстоящия обменен сезон (юли-октомври 2022 г.) се очаква 38 чуждестранни 

студенти да проведат клинични стажове в България, а от МФ на МУ-София се очаква да заминат 

на клинични стажове в чужбина 28 студенти.  

 Изпратени са общо 7 делегати на международни събития, организирани от 

Международната федерация на студентите по медицина. Последната среща се проведе в Северна 

Македония през март, а през август наши студенти ще заминат за Турция, където ще се проведе 

лятната Генерална Асамблея на студентите-медици. Четирима студенти бяха избрани и обучени 

за сертифицирани треньори за развитие на личностни умения към Федерацията.  10 студенти бяха 

избрани за делегати на срещите на Европейската  асоциация на студентите-медици, провели се 

онлайн през месец ноември 2021 и месец май 2022. 

20-то юбилейно издание на Международния конгрес по медицински науки - ICMS през 2022 

година се проведе за първи път хибридно в периода 12-15 Май под мотото - „Reunited through 

Science“. В конгреса се включиха 475 участника от над 30 страни от целия свят. Част от 

университетите, от които са участниците са: University of Antwerp, Белгия; Universidade de São 

Paulo Medical School, Бразилия; King's College, Великобритания; Heidelberg University, Германия; 

University of Limerick School of Medicine, Ирландия; Istanbul Medical University, Турция и други. 

172 студенти и млади лекари се включиха с научна работа в 4 категории – фундаментални науки, 

вътрешни болести, хирургия и обществено здраве.  
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3. АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ 

Огромен организационен успех е провеждането на ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН 

БИОМЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС СОФИЯ - 22-24 октомври 2021 г. Конгресът привлече 748 

участници, сред които български студенти от всички медицински университети в страната, 

студенти от Гърция, Турция, Албания, Обединеното Кралство, Швеция, Норвегия, Пакистан, 

Германия, Франция, Италия, Испания, Кипър, Хърватия и други. Като домакини, най-

многобройни бяха представителите на Медицински университет - София.  

Основна целева група на IBCS са студентите по медицина. Въпреки това, едно от нещата, 

които го отличават от други подобни събития, е организирането на паралелни събития - 

“симпозиуми”, обединяващи на едно място студенти по медицина, дентална медицина и фармация.  

Проведени са 80 уъркшопи във всички сфери на клиничната медицина,  сателитен 

фармацевтичен симпозиум и дентален симпозиум. Иновативни събития в IBCS са Junior PreCourse 

- “ мини конгрес” в рамките на IBCS, със специално създадена за ученици програма с лекциии 

уъркшопи, в която участваха повече от 160 гимназисти от 11-ти и 12-и клас от цялата страна и 

Галерията „Symbiartic – „изкуство чрез наука“ с изложени творби на множество артисти, 

включително и такива на студенти по медицина от МУ- София. 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА  

МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 

Цели 

(тежест) 
Задачи 

Показатели за 

измерване на 

изпълнението 

Мерна 

единица 

Текуща 

стойност 

Целева 

стойнос

т за 

мандата 

Изпълнени

е за втората 

година 

1.Актуалност, 

съответствие, 

интегралност 

на 

придобиванит

е знания и 

умения 

(тежест - 3) 

1.1.Разработване на 

компетентностни 

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. 

% - 100%  

1.2.Периодично 

актуализиране на 

учебните планове, с 

акцент върху 

интердисциплинарн

ия подход при 

подготовката им 

1.2.1.Дял на 

актуализираните 

учебни планове и 

програми 

съобразно 

актуалните 

изисквания и 

тенденции 

% - 100% 14% 

1.2.2.Относителен 

дял на 

дисциплините от 

учебните планове 

на специалностите, 

развиващи 

% 40% 80% 80% 
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ключовите 

компетентности за 

учене през целия 

живот, езиково 

обучение, 

граждански и 

социални 

компетентности, 

цифрови 

компетентности. 

1.3.Разширяване на 

професионалната 

квалификация 

1.3.1.Създаване на 

интегрирана/хибри

дна специалност в 

професионално 

направление 

"Обществено 

здраве" 

да/не не да - 

1.4.Създаване на 

мултилингвистична 

среда и езиково 

обучение 

1.4.1.Дял на 

учебните програми 

на чужд език 

% 50% 80% 100% 

2.Повишаване 

на качеството 

на програмите 

за обучение 

чрез 

използване на 

образователни 

форми, методи 

и технологии, 

съобразени с 

особеностите 

на обучаваната 

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 

% 50% 80% 60% 

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 - да ДА 

2.1.3.Пилотно 

стартиране на 

проект за 

Европейска 

студентска карта 

(European Student 

Card, Initiative 

Without Paper) 

да/не не да  
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2.1.4.Дял на 

преподавателите 

преминали 

допълнителна 

подготовка за 

усвояването на 

базови и 

допълнителни 

технологии за 

преподаване и 

изследване 

%  10% 100% 30% 

2.1.5.Дял на 

учебните програми 

с интегрирано 

електронно 

обучение 

% 10% 50% 100% 

2.1.6.Относителен 

дял на 

дигитализираното 

учебно съдържание 

% 10% 50% 100% 

3.Свързаност и 

партньорство 

(тежест - 3) 

3.1.Развитие на 

съвместни учебни 

програми и участие 

в университетски 

мрежи 

3.1.1.Брой учебни 

програми, 

изпълнявани с 

други 

образователни и 

научни институции 

от страната 

брой 4 5  

3.1.2.Брой 

(чуждоезикови) 

учебни програми, 

изпълнявани с 

чуждестранни 

образователни 

институции. 

брой 5 6  

3.1.3.Участие в 

мрежа за съвместно 

обучение с 

Югозападния 

университет 

"Неофит Рилски" - 

Благоевград в 

областта на 

общественото 

здраве 

да/не не да  

3.1.4.Участие в 

мрежи за съвместно 

обучение с други 

медицински висши 

училища 

брой 1 2  

3.1.5.Създаване на 

съвместна програма 

с Техническия 

университет - 

София в областта 

на медицинската 

да/не не да ДА 
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апаратура и 

технологии 

(инженери в 

областта на 

медицинската 

апаратура и 

технологии). 

3.1.6.Брой 

академични 

партньорства с 

чуждестранни 

университети 

брой 30 80  

3.1.7.Участие в 

европейска 

университетска 

мрежа 

да/не не да  

3.1.8.Съвместни 

научни проекти 
брой 10 11  

3.2.Споделяне на 

ресурси 

3.2.1.Относителен 

дял на ресурсите, 

споделени с 

национални 

институции и 

организации 

% 8% 15%  

3.2.2.Относителен 

дял на ресурсите, 

споделени с 

чуждестранни 

институции и 

организации 

% 5% 10%  

3.3.Мобилност 

3.3.1.Erasmus 

Without Paper - 

дигитализиране на 

програма Erasmus + 

да/не не да  

3.3.2.Разработване 

на софтуерно 

приложение за 

вътрешна употреба, 

което да 

систематизира 

информацията за 

входящи 

мобилности 

да/не не да  

3.3.3.Включване на 

студенти в 

неравностойно 

положение в 

мобилности 

брой на 

година 
- 3  

 

 

Проф. д-р Д. Буланов 

Декан на Медицински Факултет 
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