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 ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЦЕНТЪР „ПРОЕКТИ” 

Зам.-ректор по МСПД: проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм 

Тел.: 032 602 201: e-mail: vicer_ms@meduniversity-plovdiv.bg 

 

Регистър на актуалните международни договори на МУ – Пловдив 
с висши училища и организации 

към 4-ти февруари 2019 г. 
 

№ 
Име на университета /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

организацията 
Предмет на договора 

Начало на 
договора и 

продължите
лност 

1. Регионален университетски 

болничен център, Университет 

Лил 2 -Франция 

Сътрудничество в областта на 

медицината, образованието и науката 

 

 

 

- В процес на преподписване 

09.10.2013 г. - 

Продължение 

на 

дългогодишн

о 

сътрудничест

во, първият 

договор е от 

07.2001 г.  

2. Международен колеж за 
личност -  центрирана 
медицина, Лондон, 
Великобритания 

Споразумение за международно 
сътрудничество 

05.2012 г. 
- 

3. „FORUM DER REGIONEN” – 
юридическо лице с 
нестопанска цел - Германия 

Договор за сътрудничество за 
реализиране на конкретни дейности и 
услуги свързани с представителство и 
координиране на съвместни дейности, 
организиране на мероприятия и срещи 
на национално и международно нива и 
др. 

08.03.2013 г. 
- 

4. Еврейски Университет - 
Адаса, Израел 

Споразумение за академично 
сътрудничество в насърчаване напредъка 
на учението посредством обмен и 
сътрудничество в преподаването и 
научните изследвания 
 
Споразумение за факултетен и 
студентски обмен между Еврейски 
университет – АДАСА, Факултет по 
дентална медицина и Медицински 
Университет-Пловдив, от името на 
Факултета по дентална медицина 
 
СПОРАЗУМЕНИЕТО Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 

23.05.2013 г., 

за срок от 3 

години 
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Споразумението от 23.05.2013 г. 

 

 

17.02.2017 г. 

5. Университет в Нагасаки, 
Япония 

Меморандум за разбирателство за 
обмен на студенти  
 

Меморандум за разбирателство за обмен 
на студенти - продължение на 
подписания такъв на 29.07.2013 г., за срок 
от 3 г. 
 

Споразумение за академично 
сътрудничество 
 

Споразумение за академично 
сътрудничество – продължение на 
подписаното такова на 29.07.2013 г., за 
срок от 3 г. 

29.07.2013 г., 
за срок от 3 г.  
 
29.07.2016 г. 
 
 
 
 
29.07.2013 г., 
за срок от 3 г.  
 
29.07.2016 г. 

6. Фондация «Черноморско-
средиземноморската 
медицинска академия» 

5.1. Меморандум за разбирателство с 
Българо-италианска фондация и МУ-
Пловдив - – преподписано – 
продължение на подписаното такова на 
30.08.2013 г., за срок от 3 г. 

5.2. Договор на основание на 
меморандум за разбирателство между 
двете институции за провеждането на 2-
ри курс по анатомия и хирургия лакът и 
коляно 

5.3. Договор на основание на 
меморандум за разбирателство между 
двете институции за провеждането на 
лекционен курс по анатомия и хирургия 
на горен  и и долен крайник 

5.4. Договор на основание на 
меморандум за разбирателство между 
двете институции за провеждането на 
лекционен курс по анатомия и хирургия 
на рамо и таз 

5.5. Договор на основание на 
меморандум за разбирателство между 
двете институции за провеждането на 
лекционен курс по анатомия и 
артроскопски методи при рамо и коляно 

5.6. Договор на основание на 
меморандум за разбирателство между 
двете институции за провеждането на 
лекционен курс и практическо обучение 
„Тумори и рамо“ 

16.10.2017 г.,  
за срок от 3 г. 
 
 
26.11.2013 г.  
 
 
 
 
06.10.2014 г.  
 
 
 
29.07.2015 г. 
 
 
 
 
 
29.07.2016 г. 
 
 
 
 
 
07.11.2017 г. 
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7. Фондация «Алианза» - 
Богота, Колумбия 

Споразумение за международно 
сътрудничество  
 
Споразумение за международно 
сътрудничество – продължение на 
споразумението от 08.10.2013 г. 

08.10.2013 г., 
за срок от 3 г.  
 
08.10.2016 г., 
за срок от 3 г. 

8. Глобален институт за 
орално здраве - GOHI 

Многостранно споразумение за 
сътрудничество по инициатива на 
Университета в Тенеси, Колеж по 
дентална медицина, САЩ  

06.11.2013 г. 
 
5 год. от 
октомври 
2014 г. 

9. Карагандински държавен 
медицински университет, 
Караганда, Казахстан 

7.1. Меморандум за разбирателство в 
сферата на здравеопазването, 
академично, научно и културно 
сътрудничество от 05.12.2013 г. 
7.2. Споразумение за провеждане на 
стаж във ФДМ към Меморандум за 
разбирателство 25.01.2014   г. 
7.3. Анекс към меморандум за 
разбирателство между КДМУ и МУ – 
Пловдив от 05.12.2013 г. 

05.12.2013 г. 
за срок от 5 г.  
 
 
 
25.01.2014 г. 
 
 
05.10.2015 г. 

10. Открит медицински 
институт в Залцбург, 
Австрия 

Меморандум за разбирателство с 
Американско-австрийска Фондация 

26.01.2014 г. 

11. Запорожки държавен 
медицински университет – 
Запорожие, Украйна 

Договор за сътрудничество в областта на 
образованието и научните изследвания 
 
Споразумение към договор за 
сътрудничество относно провеждането 
на практическо обучение на двама 
студенти от ЗДМУ в МФ на МУ – Пловдив 
 
Споразумение към договор за 
сътрудничество относно провеждането 
на практическо обучение на трима 
студенти от ЗДМУ в МФ на МУ – Пловдив 
 
Договор за сътрудничество в областта на 
образованието и научните изследвания 
- ПРОДЪЛЖЕНИЕ на Договор за 
сътрудничество в областта на 
образованието и научните изследвания 
от 11.03.2014 г. 
 
Споразумение към договор за 
сътрудничество относно провеждането 
на практическо обучение на трима 
студенти от ЗДМУ в МФ на МУ – Пловдив 

11.03.2014 г. 
за срок от 2 
години 
 
10.07.2014 г. 
 
 
 
 
10.07.2015 г. 
 
 
 
 
 
22.06.2017 г. 
 
 
 
 
 
14.07.2017 г.  
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12. Южен университет на 
наука и технологии на 
Китай, Китай 

Меморандум а разбирателство за обмен 
и сътрудничество в обучението  

18.11.2014 г. 

13. Tehran University of Medical 
Sciences 

Меморандум за разбирателство 04.05.2016 г. 

14. Университет в Тенеси, 
Колеж по дентална 
медицина 

Affiliation Agreement 15.09.2016 г.  
/срок – три 
години/ 

15. Томски държавен 
университет, Русия 

Меморандум за разбирателство между 
Медицински университет-Пловдив и 
Томски държавен университет (Русия) 

01.2017 г. 

16. Община Бланкенберге Меморандум за разбирателство между 
община Бланкенберге и Медицински 
Университет-Пловдив 

06.03.2017 г. 

17. Университета в Берген, 
Норвегия (Катедра по 
биологична и медицинска 
психология, Факултет по 
психология 

Меморандум за разбирателство 21.06.2017 г. 

18. Регионална франкофонска 
мрежа за здраве, хранене и 
безопасност на храните – 
SaIN (2017-2019) 

Споразумение 10.07.2017 г. 

19. Университет на Мериленд, 
Училище по медицина, САЩ 

Меморандум за разбирателство 
 
Договор за интелектуална собственост за 
гостуващ учен – д-р Е. Апостолова 
Договор за гостуващ учен  

12.07.2017 г. 
 
20.06.2018 г. 
 
 
20.06.2018 г. 

20. Национален медицински 
университет – Харков, 
Украйна 

Договор за сътрудничество 18.07.2017 г. 

21. Проект „Човешки мозък“ Споразумение за използване и оценка на 
платформа за медицинска информатика 
(ПМИ) 

24.08. 2017 г.  

22. Siberian State Medical 
University (Russian Federation) 

Меморандум за разбирателство 28.07.2017 г. 

23. Флоренция, Италия Споразумение за културно и научно 
сътрудничество 

02.12.2017 г. 
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24. Център за изследване, 
изграждане и 
усъвършенстване на 
способностите на НАТО за 
управление на кризи и 
реагиране при бедствия 
(CMDR COE), София 

Меморандум за разбирателство 02.04.2018 г. 

25.  University of Tennessee  
Health Science Center 

Affiliation Agreement (Споразумение за 
присъединяване) – сътрудничество в 
областта на медицината, денталната 
медицина, фармацевтичните научки и 
сестринските грижи 

20.09.2018 г. 

26. CTIBioTech 
Дружество S.A.R.L. 
CONOFRANCE CTIBIOTECK 

Споразумение за научноизследователско 
сътрудничество 

01.11.2018 г. 

27. Федерална държавна 
автономна образователна 
институция за висше 
образование «Руски 
университет на дружбата 
на народите», гр. Москва 
 

Споразумение за сътрудничество 15.11.2018 г. 

28. Belarusian State Medical 
University, Minsk (Belarus) 
 

Agreement for Academic and Scientific 
Cooperation and Exchange 

17.12.2018 г. 

29. Западен казахстански 
държавен медицински 
университет „Марата 
Оспанова“, Актобе, 
Казахстан 

Меморандум за разбирателство 30.01.2019 г. 

30. Държавен университет 
Тула, Русия 

Меморандум за разбирателство  в процес на 
подписване 

 
 
Изготвил: инж. Ангелина Маркелова-Калофова 
       Експерт МС 
 
 
 
Одобрил: проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм 
                   Зам.-ректор МСПД 


