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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА 

ДЕЙНОСТ В  МУ-ПЛОВДИВ ЗА 2014 г. 

 

Научноизследователската дейност в МУ-Пловдив и през 2014 г. е подчинена на 

основните страгегически цели, заложени в мандатната програма на университета и 

отделните факултети. 

Задача 1: Утвърждаване на МУ-Пловдив като високо технологичен 

научноизследователски център 
1.1. Създаване, укрепване и развитие на нови научни центрове – Технологичен 

център по спешна медицина, Изследователски център по транслационни невронауки, 

Морфологичен изследователски център, Център по лазерна дентална медицина. 

Продължава успешното разитие на утвърдените вече изследователски центрове по 

имунология и по функционална белодробна диагностика.  

 Първите два центъра са изградени чрез ново проектно финансиране и МУ-Пловдив 

съфинансира оборудването им. В предишен мандат на ръководството, отново по 

проектна линия, е създаден Научно-изследователският център по имунология.  

 Центровете по морфология, лазерна дентална медицина и функционална белодробна 

диагностика са изградени изцяло със собствени средства на университета. 

1.2. Научни форуми, организирани от МУ-Пловдив 
 Университетът е вече утвърден образователен и научен център в региона и страната. 

Някои от най-значимите форуми през 2014 г., подкрепени идейно, финансово и 

организационно от МУ-Пловдив, са следните научни събития: 

1. 5-та Международна Дентална Лазерна Академия– 03.04.2014 - 05.04.2014 г. 

Факултет по дентална медицина към МУ-Пловдив  

Организатор: МУ-Пловдив 

Участници:  специалисти по дентална медицина, преподаватели от Световната 

федерация по лазерна дентална медицина 

Събития: Лекции, курсове и клинични демонстрации 

2. Дни на Библиотечно – информационния център – 10.04.2014 - 17.04.2014 г. 

Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив, Филиална библиотека на МУ-Пловдив, 

Централна библиотека  

Организатор: МУ-Пловдив 

Събития: Специализирана литература, закупена по проект „Докторант“; Научни 

публикации на автори от МУ-Пловдив; Защитени дисертационни трудове; 

Представяне на нова българска и чуждестранна литература по медицина, дентална 

медицина, фармация и здравеопазване 

3. Международен уъркшоп по клетъчна и молекулярна медицина–10.04.2014 - 

12.04.2014 г.     Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив   

Организатор: МУ-Пловдив 

Събития: Пленарни  лекции, практически демонстрации 

4. Дни на медицинската наука – 10.04.2014 - 12.04.2014 г., Аудиторен комплекс на 

МУ-Пловдив  

Организатор: МУ-Пловдив 

Събития: Пленарни  лекции 

5.  Международна конференция по Философия, Психиатрия и Психология– 

26.06.2014 – 29.06.2014 г., Хотел „ Melia Grand Hermitage”, Златни пясъци  

Организатор: МУ-Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Balkan 

Academy for Philosophy, Psychiatry and Psychology, Royal College of Psychiatrists 

Philosophy SIG 

Събития: Пленарни симпозиуми 

6. Български Фармацевтични дни – 21.06.2014 – 22.06.2014 г., Международен 

панаир Пловдив  

Организатор: Български фармацевтичен съюз, МУ-Пловдив 
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Събития: Пресконференция, пленарни лекции, дискусии  

7. Втори национален симопзиум „ Екзотични, регионално значими инфекциозни и 

паразитни болести. Ко-инфекции при пациенти с HIV/AIDS и други 

инфекциозни заболявания“ – 13.06.2014 - 15.06.2014 г. Рехабилитационна база на 

МУ-Пловдив, Цигов Чарк  

Организатор: МУ-Пловдив 

Участници: представители на НЦЗПБ София, ВМА София, СБАЛИПБ „Проф. Иван 

Киров“ София, МУ-Варна, Тракийски университет, отделения по инфекциозни 

болести в Пазарджик, Хасково, Сливен, РЗИ Пловдив. 

Събития: Научни сесии 

8. Европейски Студентски Медицински Конгрес по редки болести и лекарства 

сираци - 06.09.2014 - 08.09.2014 г. Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив  

Организатор: МУ-Пловдив с подкрепата на Община Пловдив 

Събития: Научни сесии 

9. EMSA General Assembly 2013 Plovdiv (Генерална асамблея на Европейската 

Асоциация на студентите по медицина) - 09.09.2014-13.09.2014 г. Аудиторен 

комплекс на МУ-Пловдив  

Организатор: МУ-Пловдив с подкрепата на Община Пловдив 

Събития: Научни сесии 

10. Нощ на учените - 26.09.2014 г., Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив  

Организатор: МУ-Пловдив 

Събития: Научни сесии, дебат, арт-ателие 

11. CT & MR User Club – 26.09.2014-27.09.2014 г., Аудиторен комплекс на МУ-

Пловдив  

Събития: Дискусии и демонстрации 

12.  II Национална Конференция „ Фармацевтични технологични дни“ – 

17.10.2014 - 18.10.2014 г., Почивна база на МУ-Пловдив, Цигов Чарк  

Организатор: Фармацевтичен Факултет – МУ-Пловдив, Фармацевтичен Факултет -  

МУ-София, Българска Асоциация за Фармацевтични технологии 

13. Международен курс по хирургична анатомия и хирургични достъпи на горния 

и долния крайник – 16.10.2014-19.10.2014 г., МУ-Пловдив  

Организатор: МУ-Пловдив, Черноморско-Средиземноморска академия 

Събития: лекции, дискусии и демонстрации 

14. Витреоретинален симпозиум – Октомври 2014 г. 

Съорганизатор: МУ-Пловдив 

Събития: лекции, дискусии и демонстрации 

15. Четвърта национална конференция „Спешна педиатрия“ – 24-26.10.2014 г., гр. 

Хисаря 

Организатор: МУ-Пловдив 

Събития: лекции, дискусии и демонстрации 

16. Втора национална научна среща по биохимия – 14-16.11.2014г. – Хотел и Спа 

„Терма Палас“,с. Кранево, Община Балчик 

Съорганизатор: МУ-Пловдив 

Събития: лекции, дискусии 

 

1.3. Публични лекции на национални и чуждестранни лектори 
 През 2014 г. се проведоха множество публични лекции на чуждестранни гост-

лектори в резултат от активната дейност на отдел МСПД, съвместно с Научен отдел и с 

ангажираното участие на МФ, ФОЗ и ФДМ като аудитория и като организатори на 

някои от срещите. Изключително полезни за студенти и преподаватели бяха лекциите от 

първия в страната международен уъркшоп по молекулна и клетъчна медицина, на който 

гост-лектори бяха изкъкнати професионалисти като:  Проф. Ив Пуме – Университета в 

Намюр, Белгия; Проф. Ем. Синьори – Университет Кампус Биомедико, Рим, Италия; 

Проф. Йан-Инге Хентер - Каролински институт, Стокхолм, Швеция; Проф. Б. Масерел 
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– Университета в Намюр, Белгия; Проф. Дж. Сандор  и д-р Лина Иликонтиола -  

Университета в Тампиере, Финландия, както и доц. Г. Милошев от ИМБ при БАН. 

 През годината семинари изнесоха и изявени специалисти от различни сфери на 

мидицината като: Д-р Едмънд Джесъп - Национална Здравна система, Великобритания 

Проф. Патрик Делем, Университет Лил 2, Франция; Проф. д-р Дан Думитрашку -   

Университет в Клуж-Напока; Д-р Стивън Грофт, Старши съветник в Центъра за научни 

изследвания на редките болести към Националните институти по здравеопазване на 

САЩ; Проф. Ричард Сатава - Университета във Вашингтон, САЩ.  

 Благодарение на активаната дейност на Отдел МСПД и на целия академичен 

състав на университета той се превръща в център за обучение на международно ниво. 

За всички организирани форума се въвъжда предварителна електронна регистрация 

поради големия интерес и мотивация на участниците. 

  

1.4. Научни кръжоци и работа със студенти, МНД “Асклепий” 
• Изнесените доклади и постери на форума „Наука и младост“ са публикувани в пълен 

текст в сборник с ISSN. Електронни копия на сборниците от последните две години са 

налични и он-лайн във виртуалната библиотека на сайта на МНД „Асклепий”. 

• Индивидуална работа със студенти – катедри по: медицинска биология; химия и 

биохимия; педиатрия и медицинска генетика, ДЕСО 

• Кръжокът по специална хирургия проведе самостоятелна научна сесия със сериозно 

присъствие и представяне на собствени резултати 

• Кръжоци по: биофизика, микробиология, ревматология, ендокринология, специална 

хирургия 

• Публична презентация на научни обзори от студенти I курс – 09.05.2014 г. в Аудиторен 

комплекс на МУ-Пловдив; Организатор Катедрата по медицинска биология; 

участници – студенти І-ви курс МФ и ФДМ. 

 

1.5. Разширяване и модернизиране дейността на университетския Вивариум 
МУ-Пловдив финансира получаването на разрешителни за работа с опитни 

животни и модернизиране на материалната база. 

От началото на 2011 г. до момента са получени „Разрешителни за използване на 

животни в опит“ по 23 проекта, разпределени по катедри, както следва:  

„Фармакология и клинична фармакология“ – 9, „Фармакология и лекарствена 

токсикология“ – 4, „Физиология“ – 3, „Физика, биофизика“, „Специална хирургия“, 

„Анатомия, хистология и ембриология“ – по 2, „Химия, биохимия“ – 1 разрешително.   

За придобиване на теоретични  и практически знания за грижа и манипулиране с  

опитните животни в експериментаторска работа в три проведени курса „Защита и 

хуманно отношение към опитни животни използвани за научни и образователни цели” 

към Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора са 

обучени 34 човека от МУ Пловдив. От 2011 г. до 2014 г. „Удостоверение, за 

допълнително обучение“ от курса са получили следните катедри: „Фармакология и 

лекарствена токсикология“ – 6, „Фармакология и клинична фармакология“ – 6, 

„Анатомия, хистология и ембриология“ – 5, „Специална хирургия“ – 2, „Биохимия“ – 2, 

„Физика, биофизика и математика“ – 6, „Физиология“ – 2, „Патофизиология” – 1 и 

Вивариум – 4 човека. 

Вивариумът участва с практическо обучение в модул „Основи на научния 

експеримент“ по проект „Докторантско обучение за компетентност, творчество, 

оригиналност, реализация и академизъм  в науката и технологиите – BG051P001 – 3. 3. 

06 – 0011 – в МУ Пловдив“ на тема „Изследователска работа с опитни животни“. 

Със средства от този проект бяха закупени пациентен монитор, ларингоскоп за 

гризачи, хирургични инструменти, апарат за инхалационна анестезия, сух 

стерилизатор, мобилна лампа тип „кокиче” и мултифункционално устройство за 

оборудване на експерименталната лаборатория към Вивариума на стойност 13 217.76 

лв. 
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През 2014 г. бяха подменени вратите и обновени осветителните тела в 

помещенията за животни, бяха монтирани външни щори на прозорците в помещенията 

за животни, бяха закупени стелажи от неръждаема стомана за 30 000 лв. Беше 

дооборудвана експерименталната с микроскоп и друга инвентарна техника на стойност 

7 534.99 лв. 

Нерешени задачи: алармена система, монтиране на генератор за 

животоподдържащите системи за животните, ремонт на фасадата на сградата на 

вивариума и отстраняване на течове. 

Бъдещи насоки:  

 Недостатъчно активна е дейността във въвеждането на нови методи и 

технологии. Много от апробираните такива не получават необходимата гласност. 

Наложително е периодично по факултети да се изисква информация за 

съвременни технологични разработки. 

 Препоръчително е да се активизира кръжочната дейност и в нея да се ангажират 

и чуждестранни студенти. Да се създаде регистър на кръжоците по факултети с 

участие и на МНД “Асклепий”.  

 

Задача 2: Академично развитие на кадрите 

2.1.  Академичен състав 
Общият състав на МУ-Пловдив, заедно с Медицински колеж, наброява 1 246 души. 

От тях академичният състав съставлява 57.87% (721 души), като 172 са хабилитирани 

преподаватели и 549 нехабилитирани преподаватели. Хабилитираните учени са 23.75% 

от общия брой преподаватели През 2014 г. са привлечени 45 изследователи на 

граждански договор, които участват в преподавателския и изследователски процес. 

Възрастова структура на академичния състав е следната:  

До 35 г.  121 (16.8%) 

До 45 г.    180 (25%) 

До 55 г.  172 (23.9%) 

До 65 г.  208 (28.8%) 

Над 65 г.  40 (5.5%) 

Към 31.12.2014 г. в структурата по академични длъжности преобладават главните 

асистенти – 274 души, но от 01.01.2015 г. 179 от тях  са преназначени на АД „асистент“ 

съгласно ЗРАСРБ. Разпределението им по факултети е както следва : МФ – 120, ФДМ -  

46, ФФ  -  8 и ФОЗ – 4. (Таблица 1.) 

През 2014 г. на базата на прецизно разработени критерии с точкуване и 

коефициенти за значимост беше обявен отново конкурс за Наградата на ректора за 

най-добър утвърден и млад учен. Награда за млад учен не беше присъдена. В Нощта 

на учените като най-добър утвърден учен беше отличен проф. д-р Хр. Добрев. 

 

2.2. Присъдени научни степени и академични длъжности 
38% от академичния състав притежават образователна и научна степен «доктор» и 

само 21 преродователи (3%) са доктори на науките. Професорите са 32% (54 души) от 

общия брой на хабилитираните лица, а доцентите – 68%. 

През 2014 г. са защитени дисертации за научна степен “д-р науките” – 3 (Вл. 

Ставрев – ортопедия и травматология, Хр. Лалабонова – орална хирургия, И. Новаков – 

гръдна хирургия); за ОНС  “д-р” – 33 (31 – за 2013 г. и 32 за 2012 г.). Придобити са 

следните АД “доцент” – 5 (3  за 2013 г., 21 за 2012 г.); АД “професор” – 9 (13 за 2013 г. и 

19 за 2012 г.). 
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Таблица 1. 

 

Основно 

звено 

Академичен състав 

съотношение 1: 3.2 

Научна степен 

Общо Хабилитирани  Нехабили

тирани  

ДМН     Д-Р 

Общо  Проф.  Доц.  

МФ  359  92  45  47  267  16  154  

ФДМ  127  29  9  20  98  1  39  

ФФ  78  20  7  13  58  3  40  

ФОЗ  69  23  3  20  46  1  31  

Д Е С О  33  2  -  2  31  -  6  

МК  54  5  -  5  49  -  8  

Общо   720  171     64 

(9%)  

  107 

(15%)  
549  21 

(3%)  
278 

(38%)  

 

 

 2.3. Публикационната активност 
 Данните за публикационната активност са изготвени въз основа на обобощени 

отчети от всички факултети без МФ. Единствените звена, които не са подали отчети за 

2014 г., са ГЕК, Нефрология и Клинична лаборатория.  

 Прави впечатление, че много отчети са попълнени формално или некомпетентно – 

липсват конкретни публикации, представят се само цифри, съдържат неточна 

информация. Някои звена забавят изключително много предаването на отчетите. 

Всички тези проблеми затрудняват подготовката на крайния отчет пред МОН – налагат 

се многократни корекции и преизчисления. 

 През 2014 г. академичният състав на МУ-Пловдив е публикувал 797 научни статии в 

списания и сборници и  53 монографии. От тях 192 статии са отпечатани в 

чуждестранни списания, а 28 монографии са издадени в чужбина.  Наблюдава се 

положителна тенденция в сравнение с предишни години относно публикационната 

активност в списания с ИФ. Тази година отчитаме 109 стаии в списания с ИФ, което 

преизчислено като относителен дял на преподавател е 0.15. Най-добри са показателите, 

свързани с цитирания на наши трудове в чуждестранни списания, което е показател за 

научната стойност на публикациите. Впечатляващият брой от 779 чуждестранни 

цитирания, преизчислен спрямо брой преподаватели показва, че всеки от нас има 1.10 

цитирания в чужбина. 

 Не е за пренебрегване и публикационната дейност, свързана с издаването на 

учебници и ръководства - 160.  

 Наши преподаватели са изготвили 46 рецензии на научни статии за чуждестранни 

списания, което е сероизно признание за професионализма им. 

 Отчетени са 48 участия в научни проекти с европейско и международно 
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финансиране, което е трудно обяснимо, ако се имат предвид само проектите, които се 

управляват от МУ-Пловдив. Вероятно тази активност е свързана с лични участия в 

проекти извън университета. 

 Положителната тенденция за повишаване качеството на научната продукция е 

резултат от целенасоченото финансиране на НИД и конкурсното проектно 

финансиране. Не малка заслуга за подобряване на качеството има и сериозната 

материална подкрепа на ръководството за оборудване със съвременна изследователска и 

лечебно-диагностична техника на голям брой катедри във всички факултети. 

Системната подкрепа на докторанските разработки, както със средства по Наредба 9, 

така и чрез успешно реализирания от МУ-Пловдив проект „Докторант”, позволи да се 

стимулира изследователската работа на младите учени. Не на последно място трябва да 

се отбележи и нарасналата отговорност на повечето преподаватели към научната 

дейност, вероятно свързана с амбициите за академично развитие. 

  

 Анализът на публикационната активност по звена за 2014 г. очертава няколко 

катедри със сериозна научна продукция.  

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Най-голям общ брой публикации : 40 – Дерматология; 32 – Фармакология; 27 – 

Педиатрия и мед. генетика 

Най-голям брой публикации с ИФ : 8 – Дерматология; 6 – Анатомия, хистология и 

ембриология; 6 – Биология 

Най-висок коефициент общ брой публикации/преподавател : 4.0 – Дерматология; 4.0  - 

Клинична фармакология; 3.20 – Хематология (9 глави в методични указания) 

Най-висок коефициент общ брой публикации/хабилитиран преподавател : 16.00 – 

Хематология (9 глави в методични указания); 16.00 – Фармакология; 11.00 – 

Психиатрия (5 глави в монография); 13.33 – Дерматология  

Най-висок коефициент публикации с ИФ/преподавател : 0.80 – Дерматология; 0.67 – 

Биология; 0.60 – Хематология 

Най-висок коефициент публикации с ИФ/хабилитиран преподавател : 3.00 – Биология; 

3.00 – Хематология; 2.67 – Дерматология  

Най-много учебни помагала : 28.00 – Психиатрия (глави в два учебника); 14.00 – 

Патоанатомия; 13.00 – Неврохирургия 

Общ брой цитирания : 90 – Хематология; 57 – Патофизиология; 44 – Кардиология 

Цитирания/преподавател : 18.00 – Хематология; 4.75 – Патофизиология; 3.38 – 

Кардиология 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

Най-голям общ брой публикации : 41 – Протетична ДМ 

Най-голям брой публикации с ИФ : 3 – Орална хирургия; 3 – ЛЧХ 

Най-висок коефициент общ брой публикации/преподавател : 1.67 – Образна 

диагностика; 1.37 – Протетична ДМ 
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Най-висок коефициент общ брой публикации/хабилитиран преподавател : 8.20 – 

Протетична ДМ; 5.00 – Образна диагностика 

Най-висок коефициент публикации с ИФ/преподавател : 0.33 – ЛЧХ 

Най-висок коефициент публикации с ИФ/хабилитиран преподавател : 1.50 – ЛЧХ 

Най-много учебни помагала : 2 – Пародонтология 

Учебни помагала/хабилитиран преподавател : 0.67 – Пародонтология 

Общ брой цитирания: 24 – Образна диагностика; 23 – Протетична ДМ 

Цитирания/преподавател : 2.67 – Образна диагностика 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ 

Най-голям общ брой публикации : 39 – Фармацевтични науки; 20 – Химия и биохимия; 

18 – Фармакология и лек. Токсикология; 17 – Фармакогнозия 

Най-голям брой публикации с ИФ : 8 – Фармацевтични науки 

Най-висок коефициент общ брой публикации/преподавател : 3.25 – Фармацевтични 

науки; 2.25 – Фармакология и лек. токсикология 

Най-висок коефициент общ брой публикации/хабилитиран преподавател : 13 – 

Фармацевтични науки; 9.00 – Фармакогнозия; 8.50 - Фармакогнозия 

Най-висок коефициент публикации с ИФ/преподавател : 0.67 – Фармацевтични науки; 

0.67 – Фармакогнозия 

Най-висок коефициент публикации с ИФ/хабилитиран преподавател : 3.00 – 

Фармакогнозия; 2.67 – Фармацевтични науки 

Учебни помагала/хабилитиран преподавател : 0.50 – Физика и биофизика; 0.50 – 

Фармакология и токсикология 

Общ брой цитирания : 68 – Химия и биохимия; 32 – Физика и биофизика 

Цитирания/преподавател : 3.24 Химия и биохимия; 3.20 – Физика и биофизика 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 

Най-голям общ брой публикации : 52 – Здравен мениджмънт 

Най-голям брой публикации с ИФ : 9 – Здравен мениджмънт 

Най-висок коефициент общ брой публикации/преподавател : 4.73 – Здравен 

мениджмънт 

Най-висок коефициент общ брой публикации/хабилитиран преподавател : 26 – Сестри; 

18 – Медицинска информатика 

Най-висок коефициент публикации с ИФ/преподавател : 0.82 – Здравен мениджмънт 
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Най-висок коефициент публикации с ИФ/хабилитиран преподавател : 2.00 – 

Медицинска информатика; 1.50 – Здравен мениджмънт 

Най-много учебни помагала: 22 – Здравен мениджмънт 

Общ брой цитирания: 12 – Здравен мениджмънт 

Цитирания/преподавател: 1.09 – Здравен мениджмънт 
 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ 

Най-голям общ брой публикации: 9 – Мед. лаборант 

Най-голям брой публикации с ИФ: 3 – Мед. лаборант 

Най-висок коефициент общ брой публикации/преподавател: 1.5 – Мед.лаборант 

Най-висок коефициент публикации с ИФ/преподавател: 9.5 – Мед. лаборант 

Най-много учебни помагала: 4 – Рехабилитатори 

Общ брой цитирания: 22 – Пом. фармацевт 

Цитирания/преподавател: 2.44 Пом. фармацевт 

 

ДЕСО 

Най-голям общ брой публикации: 6 – Български език 

Най-голям брой публикации с ИФ: 1 – Български език 

Най-висок коефициент общ брой публикации/преподавател: 0.67 – Природни науки 

Най-висок коефициент публикации с ИФ/преподавател: 0.06 – Български език 

Най-много учебни помагала: 3 – Български език 

Учебни помагала/хабилитиран преподавател: 1.5 – Български език 

Общ брой цитирания - 0 

 

Индивидуални «първенци» за 2014 г.  

Психиатрия - Проф. Дрозстой Стоянов – 1 монография (редактор и автор), 2 

глави в монография в чужбина 

Анатомия - Д-р Т. Китова – 4 публикации в чужбина – първи автор 

Неврология – Д-р Е. Витева – 6 публикации в чужбина – първи автор 

Дерматология – Д-р А. Чокоева (редовен докторант) – 3 първи автор и 8 съавтор 

Заслужават адмирации нашите колеги публикували монографии или глави в 

монографии на реномирани международни издателства.   

Д-р А. Тренова – Some aspects of the hormonal and cytokine secretion in women 

with MS. Tutelea N Lambert Academic Publishing, Germany, 2014.  

Проф. Хр. Добрев - Dobrev H. Cutometer. In: NON INVASIVE DIAGNOSTIC 

TECHNIQUES IN CLINICAL DERMATOLOGY.Berardesca E, Maibach H, Wilhelm K 

(Eds), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014: 315-338. 

Проф. Е. Илиева и д-р  М. Гонкова - Shock wave therapy for Reduction of Muscle 

Spasticity in Children with Cerebral Palsy. In: Handbook on cerebral palsy, Risk factors, 

Therapeutic Management and Long-term Prognosis, Harold Yates Ed., NOVA Science 

Publishers, USA, 2014. 

Доц. Д. Вучев - Vuchev D. Laboratory  findings of patients with Hydatidosis of the 

Central Nervous System. In: Hydatidosis of the Central Nervous System: Diagnosis and 

Treatment. M. Torgut (eds), Springer – Heidelberg, 2014: 121-131. 

Проф. Др. Стоянов е автор на две глави в монография - In: Alternative 

perspectives on psychiatric validation, P. Zachar, Dr. Stoyanov, M. Aragona, A. Jablensky 

(Eds), Oxford University Press, UK, 2 Jan 2015 - Dr. Stoyanov, S. Borgwardi, S. Varga. 

Translational validity across neuroscience and psichiatry. рр. 126-145; Dr. Stoyanov, M. 

Aragona. United in diversity: are there convergent models of psychiatric validity? рр. 255-

264. 
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Колектив на ФОЗ и катедрата по психиатрия е автор на моногр афия “New 

models of burn out syndrome: towards early diagnosis and prevention. River Publishers, 2014 

с редактор Др. Стоянов. 

Наред с успехите и отговорното отношение към НД, за съжаление отново през 

2014 г. три звена не предадаха годишни отчети - Нефрология и ГЕК от МФ и Клинична 

лаборатория от ФФ. Без нито една публикация за годината са: Специална хирургия, 

Детска хирургия, УНГ, секция по Спорт, а само с 1 публикация -  Съдова хирургия и 

Очни болести. Не са участвали в научни форуми колективите на Кардиология, 

Специална хирургия, Детска хирургия, УНГ, Спорт. 

 

Преизчислената публикационна активност за 2014 г. спрямо брой преподаватели по 

звена по основните наукометрични критерии е както следва: 

 

Таблица 2. 

Критерий МФ ФДМ ФОЗ ФФ МК ДЕСО СРЕДНО 

Брой публикации / 

преподавател 

0.96 0.76 2.54 1.47 0.67 0.30 1.09 

Брой публикации в 

списания с IF / 

преподавател 

0.14 0.06 0.30 0.36 0.02 0.03 0.15 

Брой  чужд.цитирания / 

преподавател 

1.43 0.34 0.76 2.11 0.38 0.00 1.10 

 

Наблюдава се позитивна тенденция за повишаване качеството на научната продукция 

през последните години, което проличава в сравнението на някои основни 

наукометрични показатели: 

 

Таблица 3. 

МУ - ПЛОВДИВ 2011 2012 2013 2014 

Брой публикации / преподавател 0.54 0.80 1.49 1.09 

Брой публикации в списания с IF / 

преподавател 

0.23 0.10 0.12 0.15 

Брой  чужд.цитирания / преподавател 0.06 0.43 1.09 1.10 

 

Бъдещи насоки:  

 Да се осигури контрол от КС и ФС при отчисляването на докторантите върху 

наличието на необходимите по правилник 3 публикации в реферирани списания 

при защити на дисертации и 1 публикация във Фолиа медика.  

 Да се засили контрола от ФС върху упоменаването в публикациите на афилиация 

към МУ-Пловдив. 

 Активизиране на факултетските ръководства за своевременно събиране на 

отчетите по звена и представяне на анализи на НИД по факултети. 
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Обобщена научна активност на МУ-Пловдив за 2014 г. 

Таблица 4. 

 

 

ФАКУЛТЕТ МФ 

 

ФДМ ФФ 

 

ФОЗ МК ДЕСО ВСИЧКО 

Брой преподаватели  369 127 73 71 52 37 729 

Брой публикувани 

монографии/глави в монографии  29 0 1 20 2 1 

 

53 

у нас 
18 0 1 4 2  0 

25 

в чужбина 
11 0 0 16 0 1 

28 

Брой публикации в научни 

списания, монографии, сборници 353 100 107 188 38 11 

 

797 

Брой публикации в списания с ИФ 
52 8 26 21 1 1 109 

Обща стойност на ИФ 
192.04 14.784 30.608 35.73 0.455 0.747 274.364 

Брой публикации в научни 

сборници  55 32 20 48 5 1 

 

161 

у нас 
50 32 20 45 4 1 

152 

в чужбина 
5 0 0 3 1 0 

9 

Брой участия в научни форуми  
368 99 78 160 81 13 

799 

в национални научни форуми 
257 51 68 104 77 9 566 

в чужбина 
111 48 10 56 4 4 233 

Брой публикувани 

учебници/помагала  97 6 3 33 13 4 

 

156 

у нас 97 6 3 33 13 3 155 

в чужбина 0 0 0 0 0 1 1 

Брой цитирания  

547 87 157 95 36 0 

 

922 

у нас 19 44 1 41 16 0 121 

в чужбина 528 43 156 54 20 0 801 

Брой рецензии на научни 

публикации  63 22 11 17 11 0 

 

124 

у нас 26 21 9 14 8 0 78 

в чужбина 37 1 2 3 3 0 46 

Брой участия в научни журита  
105 52 20 25 9 0 

211 

Брой участия в научни проекти  
91 13 38 23 4 3 

172 

вътреуниверситетски  56 11 27 9 0 0 103 

национални проекти  12 1 5 3 0 0 21 

европейско финансиране 11 0 5 6 4 1 27 

международни проекти 12 1 1 5 0 2 21 
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Съществено доказателство за научната експертна дейност на кадемичния състав 

е членството в редколегии на национални и международни списания. Наши 

преподаватели членуват в редкологиите на следните български списания: Андрология, 

Medical magazine, Съвременна медицинска наука, Фармация, Клинична хематология, 

Ревматология, Анестезиология и интензивно лечение, Дерматологичен преглед, 

Българска неврология, Рентгенология и радиология, Bulgarian Medicine, Рецептор, 

Торакална медицина, In Spiro, Съвременна българска медицина, Ангиология и съдова 

хирургия, Мединфо, Топмедика, Bulgarian Journal of Communication disorders, 

Съвременна стоматология, Ортодонтски преглед, Дента Медика, On-line списание на 

БЗС, Journal of IMAB, MedInform, Обща медицина. 

 Престижно е участието в редакционните съвети на международни списания като 

: European Journal of Person Centered Healthcare, Dialogues in Philosophy, Mental and 

Neurosciences, International Annual for History and Philosophy of Medicine, e-Dentico 

(Полша), Biotechnology & Biotechnological Equipment, KONURALP MEDICAL 

JOURNAL Konuralp Tıp Dergisi, Rare Diseases: An International Public Health Journal, 

Journal of Endocrinology and Diabetes Mellitus.  

 

 

Задача 3: Разширяване на обучението за ОНС ”доктор” 
1. До момента са акредитирани са 57 докторски програми с максимален срок от 6 

години.  

2. През 2014 г. са акредитирани 5 нови докторски програми по:  Патологична анатомия 

и цитопатология, Ревматология, Токсикология, Физикохимия и Управление на 

здравните грижи. 

3. В Докторантското училище през 2014 г. се обучават 102 докторанти: 51 редовни, 51 

на самостоятелна подготовка, от тях 4 чуждестранни граждани. Успешно са защитили 

33 докторанти. 

4. Докторантското училище продължи да се развива и обогатява. Въведена е нова тема 

с оглед желанията на докторантите, които имат и преподавателска дейност - Увод в 

медицинската педагогика. След анкета с докторантите бяха въвъдени нови модули, 

съобразени със специфичните особености на научната работа във ФОЗ: Систематични 

обзори и метаанализи. Оценка на здравни технологии; Възможности за използване на 

качествени методи за научни изследвания. За докторантите с немедицинско 

образование  

5. Бяха организирани 3 статистически курса за докторанти. 

6. С участието на лектор от Великобритания, специалист по приложна лингвистика, се 

провеждат няколко модула от курсове по английски език – разговорен, терминологичен 

и научен текст, паралелно с обучението в ДЕСО.  

7. За докторантската проектна сесия „Старт за докторски програми” са отпуснати 

50 310.59 лв. 
8. Докторантите се обучават по актуализиран групов учебен план по кредитна система. 

До защита се допускат само докторанти, покрили 75% от кредитите за редовните и 50% 

за свободните докторанти. 

9. Общият брой докторанти е 102 – 51 редовни и 51 на самостоятелна подготовка. От 

тях външни за МУ са 8. 

10. Докторантите получават субсидия за реактиви и участия в научни форуми и 

посещават актуализиран лекционен курс, както и практическо обучение в основи на 

научния експеримент по проект “ДОКТОРАНТ” към МОН. 

11. 8 докторанти участваха в 11 международни конгреси в чужбина за сметка на 

финансирането на дисертационните им трудове. 

12. Регламентирани са услугите, които докторантите ползват в ЦКСК за отпечатване 

на материали по защитата. 

13. Нараства интересът за зачисляване на чуждестранни докторанти и 

постдокторанти. В момента се обучават докторанти от Македония, Турция и Испания. 
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Гостуват за краткосрочно обучение и докторанти от Италия и Англия. 

14. За първа година се даде възможност на докторанти за почасова работа в БИЦ, 

където е ангажиран един докторант. 

16. Създаден е специализиран софтуер за управление и информационно обслужване 

на докторантите. Всеки докторант има електронно досие, достъпно само за НО, в което 

се отразяват всички процедури, командировки, сертификати, публикации и други 

данни. Общата база данни за всички докторанти позволява бързо получаване на 

насочена информация. 

Бъдещи насоки:  

 Акредитация на докторски програми на английски език. 

 Поради интереса от англоговорящи постдокторанти и липсата на национална 

стратегия е необходимо учредяване на фонд за стипендии за постдокторанти. 

 

Задача 4: Разширяване, оптимизиране и повишаване ефективността на 

вътреуниверситетската проектна дейност 
1. Актуализирана е документацията за проектните предложения. Повишени са 

хонорарите на рецензентите (98% външни за МУ) с цел мотивация за прецизна и 

своевременна оценка.  

2. Комисията по ВУП заседава ежемесечно и анализира както постъпилите проектни 

предложения, така и финалните отчети. Назначават се рецензенти за приемане на 

окончателните отчети. 

3. Комисията по ВУП прие Правилник за работа, съобразен с изискванията на Наредба 

№9 и някои специфични условия на МУ- Пловдив. Приет е и Алгоритъм за работа на 

КОПВУП, който се отнася за вида и последователността на дейности и срокове в 

работата на Комисията и на съвместно работещите с нея инспектори от НО при 

провеждане на конкурсна сесия в МУ-Пловдив. Осъвременени са и елементи от 

договорите, сключвани след решение на РС между МУ и Ръководителите на проекти. 

4.  През годината са финализирани 40 проекта – определени са съответни рецензенти и 

техните рецензии са приети на заседания на КОПВУП, така, че в края на 2014 год. в 

МУ-Пловдив се работи по 58 проекта. 

5.  Преодоляна е инерцията да се бави чувствително изготвянето и навременното 

предаване в НО (КОПВУП) на междинни отчети за изпълнение на задачите на 

вътреуниверситетски научноизследователски проекти. 

6.  Тази година всички проекти бяха отчетени навреме - рекордно постижение, което ни 

позволи да внесем навреме в МОН междинните и годишните отчети. 

7. Относително малка част от отчетите са формални и не позволяват изграждане на 

реална оценка за моментния статус на съответния проект. 

8.  КОПВУП да предлага на РС на МУ-Пловдив два пъти в годината (януари и юли) да 

преразглежда финансирането на проекти със слаба или незадоволителна 

научноизследователска активност и да налага подходящи санкции, касаещи 

финансирането им, при необосновано неизпълнение на определен % от предвидените 

за отчетния период задачи или при некачествено или ненавременно отчитане на 

проекта. 

  През 2014 г. са подадени 25 и са допуснати до рецензия 23 проекта. 

Финансирани са  21 проекта, от които 13 от МФ, 2 от ФФ, 2 от ФДМ, 4 от ФОЗ за обща 

сума 422 019 лв. 

9. В проектната сесия „Старт на докторски програми 2014” са подадени 11 проекта и са 

допуснати до рецензия 10. Одобрени за финансиране са 8, от които 4 от МФ, 3 от ФДМ, 

1 от ФФ за обща сума 50 310 лв. 

10. Някои проекти предвиждат значителни суми за заплащане на услуги в други ВУ 

или организации, както и за участия във форуми в чужбина. 

11. За разлика от предишни години, през 2014 г. всички отчети са предадени в 

необходимия срок, но има някои формални отчети и други с негативна финална оценка.  
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12. По големите вътреуниверситетски проекти за 2014 г. са усвоени 191 492.41 лв., а 

за “Старт на докторски програми” – 46 944.91 лв.  

13. По проекти в чужбина са изнесли резултати  2 преподаватели, които са участвали в 

2 форума. 

Позитивната тенденция в развитието на проектната дейност е резултат от 

стратегията на ръководството на МУ-Пловдив за стимулиране на научната дейност. Ако 

през 2010 г. и 2011 г. са дадени само съответно 152 658 лв. и 146 075 лв., то през 

следващите не само нараства финансирането, но се включва и иновативна възможност – 

проектната сесия – „Старт на докторски програми”. По този начин през 2012 г.  се 

инвестират 280 921 лв., през 2013 г.  198 475 лв. за ВУП. През 2014 г. сумата е вече 

238 437.32 лв. Проектното финансиране осигурява възможност за разработване на 

качествени дисертационни трудове и гарантира научна продукция, която да бъде 

публикувана в реномирани списания.  

Бъдещи насоки:  

 Оптимизиране на срока за представяне на рецензиите и на бюрократичната 

процедура за закупуване на реактиви и консумативи, заложена в ЗОП. 

 

Задача 5: Издигане научния авторитет и осигуряване на по-голяма публичност на 

списание Folia Medica 

 Политиката на ръководството на МУ-Пловдив за издигане престижа на списанието 

продължи през 2014 г. със сключване на договор с DeGreyter за въвеждане на On-line 

Submission System.  

 Беше издаден извънреден брой Supplement 1 с презентациите от ХVІ-та 

Международна конференция по Психология, Психиатрия и Философия „Neuroscience, 

Logic and Mental Development”, 26-29 юни 2014, Златни пясъци. Представителният 

извънреден брой, който получиха участниците във форума, съдържа 87 Abstracts и 

беше високо оценен, за което свидетелства, че някои от лекторите представиха своите 

доклади за публикуване в пълен текст във Folia Medica.  

 Списанието кандидатства он-лайн в платформата на Index Copernicus за рефериране / 

оценка в Master List и за Годишен Оценъчен Доклад.  Беше внесено проектно 

предложение за участие в конкурс за финансиране на научни периодични издания 

„Българска научна периодика” 2014 на Фонд „Научни изследвания” на МОН.  При 

всички кандидатсвания в конкурсите за финансиране на МОН сп. Folia Medica е 

получавало финансиране от Фонд „Научни изследвания”. Спечелени са грантове в 

изданията на конкурс „Българска научна периодика” през 2008 – 7 300 лв., 2011 – 3 098 

лв. и 2014 – 6 000 лв. През 2014 година от 112 участващи научни издания проектното 

представяне на Folia Medica е класирано на ІІ-ро място при средна оценка 47 (от 

макс.50), с 0.5 след класирания на първо място и получихме максималния за 

тазгодишната сесия финасиращ грант в размер на 6 000 лв.  

Разходите по издаването на списанието за 2014 г. възлизат на 27 255. 44 лв. 

В края на декември 2014 г.  получихме най-висок индекс ICV = 6.78, считано от 2008 

г., когато е направена първата оценка на FM. Така списанието е най-трайно 

реферираното и най-високо оценено от 3-те медицински български списания и от общо 

16-тте научни издания от България индексирани в Index Copernicus. И още: в научната 

област „Медицина” Folia medica от 38 позиция през 2012, за 2013 се е придвижила до 

21 от общо 210 включени медицински издания  - 

http://jml2012.indexcopernicus.com/masterlist.php.  

Дистрибуцията на списанието традиционно се осъществяваше от Библиотечно-

информационния център на МУ-Пловдив. Продължен е обменът на сп. «Folia medica» с  

93 институции, от които 20 в България и 73 в чужбина – 33 страни.  

За 2014 г. Folia Medica се индексира в Index Medicus/PubMed, Scopus, ВИНИТИ, 

ProQuest, EBSCO Publishing, Index Copernicus, DeGruyter, база-данни Българска 

медицинска литература,  Bulgarian CITATION INDEX. 

http://jml2012.indexcopernicus.com/masterlist.php
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Броят публикувани статии през 2012 г. е 59, а през 2014 г. те са вече 90, като броят 

на чуждестранните автори се е удвоил.  

 

Таблица 5. 

Folia Medica 2012 2013 2014 

Общ брой статии 59 59 59 

Автори от МУ-Пловдив 33 33 60 

Автори от други научни институции 17 17 11 

Автори от чужбина 9 9 18 

 

Бъдещи насоки: 

 Контрол върху изпълнението на договорите на докторанти и ръководители на 

проекти за отпечатване на резултати в списанието. 

 Пълна цифровизация  - развитие на напълно функционална он-лайн версия на 

списанието, съгласно международните стандарти. Публикуване и на печатната версия 

с подобрена процедура за обозначение и позициониране в научни електронни системи. 

 Постъпване на ръкописите изцяло на английски език при публикуване. 

 Мониториране на отзвука от публикациите;  

 Запазване на външна експертна оценка на списанието (Index Copernicus). 

 Стартиране на научен маркетинг, позволяващ видимост на FM чрез автоматично 

създаване на активни референтни връзки, индексиране, интеграция и споделяне на 

съдържание със социални и специализирани медии.  

 Издаване на извънредни тематични броеве 

 

Задача 6:   Повишаване качеството на научната и учебна литература. 

Разширяване на издателската дейност. 
6.1. Разширяване на дейността и модернизиране на ЦКСК 

През 2014 г. бе разработена и презентирана концепция за разширяване и 

реконструкция на университетската компютърна мрежа с цел увеличаване сигурността, 

по-качественото управление и достигане висока скорост до крайните потребители на 

мрежови услуги.  

Модернизирана е техниката в ЦКСК и са закупени  и въведени в експлоатация в 

печатна база: Цифров дубликатор – DUPLO DP-U850 с капацитет 8000 копия на час – 

25 800 лв.; Kолатор (фрикционeн) DUPLO DFC-120 – 17 964 лв.; Машина за 

подвързване с термо лепило DUPLO DB-280 Perfect Binder – 18 780 лв.; професионална 

фотографска техника – фотоапарат Canon EOS 6D. За обработка на видео материалите е 

закупен и се използва нов програмен продукт „PowerDirector 12 Ultimate Suite“. 

Извършена е подмяна на мебелировката в част от звената на ЦКСК. 

Издателската дейност включва предпечат и печат на  автореферата и дисертации, 

монографии и учебни помагала, други издания. Осъществява се и широка гама от 

копирни услуги, печат на постери и други материали, заснемане на учебни филми и 

фотодокументация, която обслужва студенти, докторанти, преподаватели и ординатори 

от УМБАЛ.  

ЦКСК извършва поддръжка на компютърната техника в университета, 

включваща: поддръжка и ремонт на РС, принтери и преносими компютри; инсталиране 

поддръжка и обновяване на програмни продукти; поддръжка и развитие на 

компютърната мрежа;  следене на трафика и решаване на проблеми с достъп до 

интернет; поддръжка и създаване на допълнителни модули и справки на програмите за 

УО; изпращане регистри в МОН; консултации на служители и преподаватели за работа 

с програмни продукти; съдействие на преподаватели и служители за ползване на 

техника и др.  
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След направената доставка през 2014 г. са инсталирани и конфигурирани 188 

модула компютърна и ІТ техника във всички звена на МУ-Пловдив. 

Бъдещи насоки: 

 Пребазиране на печатна база в по-функционално и подходящо помещение.  

 Доставка на компютри за печатна база и предпечат. 

 Разширяване на дейността налага разделяне или обособяване на два сектора - 

Издателство и Информационно обслужване. 

 Развитие на информационната система и количеството на управляваната 

техниката налага увеличаване на броя компютърни специалисти. 

 Необходимо е намиране на финансиране са осъществяване на проекта за 

разширяване и реконструкция на университетската информационна система. 

 

6.2.  Разширяване и обогатяване на библиотечния фонд и развитие на 

Библиотечно-информационния център 
През октомври 2014 г. Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив 

спечели номинацията „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в 

международния конкурс „Наука и образование“ в Оксфорд. 

Полученият Сертификат за отлични постижения от Съвета на ректорите в Европа e 

признание за динамичното развитие и европейското ниво на библиотечно-

информационната инфраструктура, ресурси и услуги. 

Резултатите от реализирания през 2013 г. проект за модернизация на библиотеките 

са  оценени и от Европейската бизнес асамблея в Оксфорд. През август 2014 г. БИЦ на 

МУ-Пловдив е обявен от ЕБА за Университетска структура на седмицата (The 

Leaders Times: 12, 2014). 

Общата стойност на постъпленията в библиотечните колекции и абонираните 

електронни ресурси за 2014 г. е 113133,47 лв. 

През годината в 5-те библиотеки са постъпили общо 1762 тома книги и периодични 

издания на хартиен носител на стойност 65261,39 лв. От тях за трайно съхранение са 

инвентирани 1756 тома на стойност 65045,86 лв. 

Значителното нарастване в стойността на постъпленията през 2013 и 2014 г. се 

дължи на вложените от МУ-Пловдив средства за закупуване на чуждестранна 

литература. През 2013 г. заявената от катедри и доставената по проект „ДОКТОРАНТ“ 

англоезична учебна и научна литература е на приблизителна стойност 15000 лв.  

През 2014 г. въз основа на проведено проучване сред катедрите от МФ и ФДМ 

библиотечният фонд е попълнен с актуални учебници за англоезичното обучение по 

специалностите Медицина и Дентална медицина – 139 тома от 67 заглавия на стойност 

19 653 лв. Сумата на закупената през 2014 г. чуждестранна литература надхвърля 30 

000 лв. За периода 2010-2014 г. библиотечните колекции са обогатени с 9890 тома на 

обща стойност 262 333 лв. 

Наред с традиционните книги и периодични издания през 2014 г. МУ-Пловдив 

осигури абонаментен достъп до следните 5 научни и образователни електронни 

ресурси на обща стойност 47872,08 лв.: SpringerLink, MEDLINE With Full Text, 

Dentistry & Oral Sciences Source, A.D.A.M. Interactive Anatomy, Anatomy Practice. 

В рамките на осигурения от МОН национален абонамент за университетската 

общност са достъпни още 4 платформи с научно съдържание: ScienceDirect, SCOPUS, 

Web of Science, InCites. 

Статистистическите данни за ползваемостта на абонираните от МУ-Пловдив и 

МОН електронни ресурси сочат, че през 2014 г. от МУ-Пловдив са проведени 4932 

сесии, 22297 търсения и са изтеглени 28 468 пълнотекстови статии. 

За устойчивото функциониране на изградената информационно-технологична 

инфраструктура са подновeни абонаменти и лицензи за софтуери на обща стойност 

5823,17 лв.: 
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 EZ Proxy за осъществяване на отдалечен достъп до абонираните информационни 

ресурси 

 ESET Endpoint Security за антивирусна защита на 65 компютъра  

 Лицензи за 8 MyQ устройства за контрол на отчетността на печата 

 Абонаментна поддръжка и актуализация с версия `2014 на 9 модула от 

библиотечния софтуер “Автоматизирана библиотека”  

Бъдещи насоки:  

 Преодоляване на проблема с отлив на потребители от библиотеката в МК. 

 Попълване на щатния състав и постигане на устойчивост в работата на екипа в 

библиотеката в база 1. 

 

Задача 7: Популяризиране на МУ- Пловдив като научно-образователен център 

с регионално и национално значение 
Безспорният авторитет на МУІПловдив като научна институция беше защитен и 

чрез удостояването на проф. д-р Стефан Костянев за член-кореспондент на БАН на 

20.12.2014 г. Това е второто отличие за учен от МУ-Пловдив след това на проф. Елисей 

Янев през 1962 г. 

Изключително признание за МУ-Пловдив е номинирането на  проф. М. Мурджева и 

доц. М. Драганов за  Изобретател на 2014 г. в категория “Химия и биотехнологии” за 

техния патент “Щам постоянна клетъчна линия за диагностични цели”. 

За лекар на годината са номинирани от БЛС и наградени следните преподаватели 

от МУ-Пловдив – проф. д-р Захари Захариев, доц. д-р Нарцис Калева-Ходжева, д-р 

Лина Стоянова и д-р Костадин Чифлигаров. 

 Доц. М. Стоева е избрана за редактор на списанието на Международната 

организация по медицинска физика (IOMP) Medical Physics World. 

Проф. В. Сарафян и доц. Н. Матева са ангажирани като рецензенти на европейски 

проекти в качеството им на научни експерти  в AUF (Франкофонска университетска 

агенция).  

През годината Аудиторния комплекс е използван като база за 28 научно-

образователни форуми, организирани от външни организации. Особено важно за 

университета е домакинството на конкурса fameLab и Студентската научна 

конференция. От нашия аудиторен комплекс е излъчен на живо форумът TED-BG 2014 

– фондация  „Кошер“ и кампанията  “Movies and medicine“  по повод Деня на здравния 

работник (АСМ). Генералната асамблея на европейската асоциация на  студентите по 

медицина и Европейски студентски медицински конгрес по редки болести са 

проведени също там.  

Множество организации използват нашата база за обучителни и научни изяви като:  

Обучителен семинар за лекари практикуващи на територията на гр. Пловдив  

„НОВИМЕД“; Български ветеринарен съюз – Общо събрание; Представяне на 

програмата „Информационна лига“; Обучение на магистър фармацевти – БФС; 

Семинари  по приложение на минералните соли, АЛПИН ФАРМА – БЪЛГАРИЯ; 

Обучение за директори и медицински персонал на общински училища, свързан  с 

респираторните заболявания – Глаксо; Уъркшоп по ЕКГ – седмица на медицинското 

образование; Среща-дискусия на потребителите на компютърни томографи и 

магнитно-резонансни томографи; Семинар на тема “Нови терапии при захарен диабет”  

- AstraZeneca; Школа по клинична хомеопатия  и др. 

Осигурено е видимо медийно присъствие и отразяване на всички значими научни 

прояви в МУ-Пловдив в регионални и национални медии.  

За развитие на НИД през 2014 г. в МУ-Пловдив са изразходвани следните  средства, 

без да се включва финансиране по граждански договори, командировки за участие в 

конгреси, процедури за придобиване на академични  длъжности и защити на 

дисертации и научна апаратура, както следва: 

Докторанти – 57 427.33 лв.; Проектна дейност по ВУП – 231 531 лв., резцензенти на 
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ВУП – 6 906 лв., Folia Medica – 27 255.44 лв. Общо 323 119.77 лв. 

 

 

Приет на заседание на СНИД от 19.04.2015 г. и утвърден на АС от ....04.2015 г. 

 

 

проф. д-р Христо Добрев, дм     проф. д-р В. Сарафян, дмн 

Научен секретар       Зам. Ректор по НИД 


