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ЦЕЛ

Нашата основна цел е да се създадат всички необходими условия 
и предпоставки за устойчиво и проспериращо развитие на Медицински 
Университет - Пловдив, чрез постигане на висококачествено образование 
и успешно научно реализиране на кадри за българското, европейското и 
световното здравно общество.

СТРАТЕГИЧЕСКА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА УЧЕБНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

Фундаментални принципи на управлението в учебните дейности:
Първият и основен акцент на нашата управленска програма е да се 

реализира базовата функция на Университета – подготовка на високо ква-
лифицирани кадри, които успешно да се реализират на българския и меж-
дународния трудов пазар. Високото ниво на постигната квалификация на 
нашите кадри е критерият, сочещ нивото на образователен статут на МУ 
– Пловдив спрямо другите сродни университети в национален и междуна-
роден мащаб. 

В програмния мандатен период основната стратегия в областта на 
учебния процес е да се осигури пълна приемственост, да се развият и 
модифицират някои образователни дейности в съответствие с актуалните 
специфики на трудовия пазар. За успешното провеждане на образова-
телния процес в МУ - Пловдив е наложително осигуряване на оптимална 
професионална среда за всички преподаватели, като това ще гарантира 
високо качество на обучението на студенти, докторанти и специализанти. 

Основни приоритети:
 – Повишаване нивото на учебния процес и продължаване на хармо-

низацията му с европейските стандарти;
 – Подобряване на преподавателския капацитет на обучаващите 

кадри в МУ - Пловдив;
 – Повишаване научно-приложната ефективност на докторантското 

обучение;
 – Разширяване на обхвата на преподаваните дисциплини и модифи-

циране на някои от тях, което е съобразено с настоящата специ-
фика на потребителския пазар;

 – Повишаване броя на приетите студенти и оптимизиране на адми-
нистративното обслужване, улесняващо кандидат-студентската 
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кампания и учебния процес;
 – Подобряване на социално-битовите условия за студентите и въ-

веждане на комплексно социално-правно подпомагане на служи-
телите в МУ - Пловдив;

 – Всестранно подпомагане на професионалната реализация и кари-
ерното развитие на завършилите студенти в МУ - Пловдив;

 – Стимулиране на иновативни образователни подходи на базата на 
регулярни изследвания на мнението на всички участващи в учеб-
ния процес;

 – Оптимизиране и разширяване на интерактивното обучение, като 
в него се включат все повече български и чуждестранни студенти;

 – Оптимизиране на материално-техническата и информационна 
база.

Учебни дейности:
1. Регулярна актуализация на библиотечния фонд с учебници и 

учебни пособия на български и английски, както и разширяване 
обхвата на ползваните електронни образователни ресурси.

2. Подпомагане издаването на учебници и учебни помагала от 
МУ-Пловдив, като активно се стимулира разпространяването им в 
други сродни университети у нас и в чужбина. Ефективно съдей-
ствие при превода им на английски.

3. Подпомагане на катедрите в процесите на изготвяне на учебни 
материали по преподаваните от тях дисциплини.

4. Регулярно и практическо обосновано актуализиране на учебните 
програми по отделните дисциплини, преподавани в Университета.

5. Продължаване процеса на унифициране на обучението и крите-
риите за оценяване на студентите с европейските и международ-
ни стандарти. Последното ще се постигне с инициирането на ре-
дица нови подходи за обучение, подобряващи възможностите на 
студентите ни за професионална реализация.

6. Индивидуалният подход за работа както с изявени, така и с изо-
ставащи студенти ще продължи и ще се усъвършенства. Целта е 
да се развитие пълния потенциал на даровитите студенти и пре-
одоляване на обструкциите, възпрепятстващи образователния 
процес при затруднените учащи.

7. Поддържане на трайната тенденция външни изпитващи да бъдат 
включвани в държавните изпити.

8. Оптимизиране на обучението основно по предклиничните и про-
педевтичните дисциплини, като се вземе под внимание фактът, че 
едни от най-стресираните студенти от свръхинформационно на-
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товарване и с най-високо ниво на социалнозначими заболявания, 
са учащите в медицинските университети.

9. Приоритетно акцентиране върху развитие на практическите уме-
ния на учащите. Според оценка от работодателите на трудо-
во-професионалните характеристики на завършилите МУ-Пло-
вдив - практическата им подготовка е едно от най-слабите звена.

10. Максимално оползотворяване възможностите на Медицинският 
Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ) за клинично обуче-
ние на студентите на основните клинични манипулации.

11. Осъществяването на регулярна координация между ръководство-
то на МУ - Пловдив и университетските болници ще продължи и 
ще се задълбочи с оглед осигуряване на качествено и ефективно 
практическо обучение на студентите. Единият от подходите, це-
лящ увеличаване на практическите умения на учащите, е поддър-
жане на ограничен брой студенти в групите с цел даване на опти-
мална възможност за ефективно практическо обучение на всеки 
един учащ.

12. Разширяване на системата от свободно избираеми и факултатив-
ни дисциплини, които са приоритетно ориентирани към задоволя-
ване на настоящите потребности на трудовия пазар и съвремен-
ните социално-здравни характеристики на населението.

13. Оптимизиране на работата на факултетните комисии за управле-
ние и контрол на качеството на обучението.

14. Осъществяване на ефективен контрол на качеството на обучение, 
чрез провеждане на регулярни анкети, даващи обратна връзка за 
позитивите, негативите и направените препоръки и от обучаващи, 
и от обучавани. Широко и своевременно обсъждане на направе-
ните препоръки и съответно предприемане на мерки за преодоля-
ване на констатираните негативи в процеса на обучение.

15. Обсъждане на възможностите за въвеждане на нови бакалавър-
ски и магистърски програми с цел задоволяване на специфичните 
изисквания на пазара на труда.

16. Създаване на оптимални условия за ефективно провеждане на 
клиничната практика и преддипломния стаж.

17. Регулярни срещи на ръководствата на Университета и на факулте-
тите с курсовите ръководители, целящи повишаване ефективност-
та и качеството на образователния процес. Дейността на курсовите 
ръководители всеки семестър ще бъде контролирана и регулира-
на чрез анонимни анкети от контингента обучавани студенти.

18. Участието на студентите в комисии и процедури за оценка качест-
вото на образователните услуги ще продължи да се развива и за-
дълбочава.
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19. Подпомагане на организирането на срещи и конференции между 
сродни катедри от други висши медицински училища, с цел усвоя-
ване и прилагане на най-добрите образователни практики.

20. Приоритетно финансово обезпечаване на посещенията в Универ-
ситета на изявени гост-лектори от България и чужбина за изнася-
не на лекции по текущи учебни програми, като така се ще задъл-
бочи обмена на информация между преподавателските практики 
с изявени външни лектори. 

21. Преподавателският и помощният персонал в катедрите ще бъдат 
регулярно включвани в опреснителни курсове по медицински ан-
глийски, но при съобразяване с индивидуалните възможности на 
всеки служител.

22. Усъвършенстване на стимулите за подобряване преподавател-
ската дейност на академичния състав, чрез участие в различни 
научно-образователни прояви у нас и в чужбина, награди, финан-
сови стимули и др.

23. Регулярно оптимизиране на текущи, семестриални, годишни те-
стове и други форми на оценяване в МУ - Пловдив.

24. Увеличаване броя на акредитираните докторантски програми, съ-
образени със съвременната интердисциплинарна тематика.

25. Стимулиране на студентите и докторантите активно да се включ-
ват в разнородна научноизследователска дейност.

26. Свободно избираемите и факултативните дисциплини да са ед-
накво достъпни, както за българските, така и за чуждестранните 
студенти.

27. Предлагаме да се въведат две (или четири) системи на обу-
чение, които ще се различават от етапа, при който започват да 
се изучават клиничните специалности. Изборът на системата за 
обучение може да бъде напълно свободен или на базата на успех, 
като така учащите ще бъдат мотивирани да се подготвят по-добре 
през целия процес на обучение:

Система А (непрофилирано обучение) ще включва изучаваните 
дисциплини в настоящия им вариант.

Система Б (профилирано обучение, напр. по: вътрешни болести, 
педиатрия, хирургия и др.) ще включва съществено увеличаване на хора-
риума (с около 30 %) на избраните преподавани дисциплини, а при оста-
налите дисциплини е възможно да има известно оптимизиране на учеб-
ната програма. 
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С цел повишаване на възможностите на българските студенти за оп-
тимално адаптиране към международни институции и безпрепятствена 
комуникация на английски език е предложението за допълнително моди-
фициране на учебните програми. При горните две системи на обучението 
да е само на английски език, като съответно се обособяват и още две 
системи:

Система С (непрофилирано обучение само на английски език).
Система Д (профилирано обучение само на английски език).

В бъдеще по-добрата подготовка по дадената дисциплина ще осигу-
ри предимство при: намиране на работа по предпочитаната специалност, 
зачисляване за специализация (включително и частично облекчаване на 
процеса по придобиването й), зачисляване за докторантура по дадената 
специалност, улеснено намиране на работа в чужбина т. н. Възможността 
за профилирано обучение ще засили и интереса на кандидатстващите 
студенти към МУ-Пловдив.

28. Разширяване обхвата на преподаването на нови дисциплини, като 
ще се включват както такива, които вече се преподават в други 
сродни наши и международни университети, така и напълно нови, 
инициирани след широко допитване и задълбочено обсъждане на 
тяхната целесъобразност спрямо съвременния трудов пазар.

29. Непрестанно коригиране и усъвършенстване (чрез обратна връз-
ка с кандидат-студентите и първокурсниците) на процеса по при-
ем на студентите в МУ - Пловдив.

30. Оптимизиране подбора на чуждестранни студенти, като се следи 
нивото им на владение на английски език и се въведе тестово оце-
няване на общообразователната им подготовка.

31. Разширяване на държавите, от които се набират студенти, чрез 
активно представяне на МУ - Пловдив на все повече международ-
ни образователни борси.

32. Подборът на студенти да е максимално разширен и прецизиран 
с цел набиране на добре подготвени и мотивирани студенти, кои-
то в бъдеще с професионалните си компетенции ще прокламират 
МУ - Пловдив.

33. Подходът за подпомагане на новоприетите студенти от Студент-
ския информационен център да се разшири, като персоналното 
ангажиране към всеки студент стане приоритет.

34. Значително увеличаване броя на приетите български и чуждес-
транни студенти и достигане на оптималния лимит на обучавани 
в Университета. 
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35. Оптимизиране на системата на електронния регистър на студен-
тите, която дава достъп на катедрите до студентското състояние 
на всеки учащ (не)платени такси, положени и невзети изпити, (не)
заверени семестри и т.н.).

36. Поддържане на активни контакти с чуждестранни студенти, завър-
шили МУ-Пловдив, с цел: прокламиране на място на Университе-
та, привличане на други студенти от техните държави, интегрира-
не на преподавателските подходи и т. н.

37. Популяризиране на специалностите, преподавани в МУ – Пло-
вдив, чрез използване възможностите на медиите в България, като 
се отдели специален финансов ресурс за рекламиране и в други 
държави. Активното издирване на научни и професионални пости-
жения (и интензивното им прокламиране) на завършилите МУ - 
Пловдив ще подпомогне издигането на авторитета на университе-
та и ще увеличи броя на желаещите да се запишат да учат в него.

38. Тенденцията за разширяване на студентската мобилност и при-
лагане на европейската система за трансфер на кредити (ECST) 
ще бъде друг приоритет, за който ще се отделят необходимите 
ресурси.

39. Понижаване на таксите за ликвидационни изпити и отработване 
на упражнения, като се търси и преодолява чрез индивидуален 
подход предпоставката за учебните обструкции при всеки студент.

40. Осигуряване на ефективно използване на наличната база и апа-
ратура от сродни катедри в Университета, с цел максимално опол-
зотворяване на университетските материално-технически ресурси.

41. Изградените нови аудитории и учебни зали да бъдат максимално 
използвани и от външни партньори, чрез широко прокламиране на 
материално-техническите ресурси на МУ-Пловдив.

42. Поощряване на политика за изграждане на етични взаимоотно-
шения и възпитание на студентите в дух на подкрепа и уважение, 
както по между им, така и в бъдещите им професионални взаимо-
отношения с пациентите.

43. Освен професионалното развитие и усъвършенстване на кадрите 
в Университета ще се акцентира специално върху психосоциал-
ното благополучие на служителите, като индивидуалната личност 
в чисто човешки аспект ще бъде приоритет на ръководството на 
МУ - Пловдив. 

44. Акцент в управлението ще бъде не само значителното подобрява-
не на материалното състояние на служителите, но и психосоциал-
ния им статус, като ще се създаде Социално-правен отдел за слу-
жителите, който ще ги подпомага и защитава при трудово-правни, 
социални, здравословни и други инциденти и събития.
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45. Двукратно в годината да се провеждат тестове, оценяващи нивото 
на стрес и дистрес при служители и студенти на МУ – Пловдив. 
При установяване високи нива на стрес да се търсят причините 
за това и ако те са асоциирани с професионалната им или учебна 
ангажираност, ще се полагат максимално усилия стресогенните 
източници да бъдат отстранявани или поне съществено миними-
лизирани.

46. Подобряване на социално-битовите условия в студентските об-
щежития, спортните комплекси, редовните учебни-тренировъчни 
занимания по интереси, които ще бъдат оценявани и регулирани 
с провеждането на анонимни анкети.

47. Справедливо пропорционално финансово стимулиране на препо-
давателите с по-натоварен хорариум, работещите индивидуално 
със студенти, водещи свободно избираеми дисциплини и т.н.

48. Отстраняване на всички бюрократични пречки, които биха ограни-
чили възможностите да се получават стипендии по успех, социал-
ни стипендии, стипендии по проекти (европейски стипендии) и т.н.

49. Ефективно използване възможностите, които предлага Центърът 
за кариерно развитие, подпомагащ контактите между завършили-
те МУ - Пловдив и работодателите.

50. Усъвършенстване на стратегическото партньорство с работодате-
лите и публичните власти с цел оптимизиране процеса на упра-
вление и провеждането на ефективно продължаващо професио-
нално обучение.

51. Оптимизиране и развитие дейността на Алумни клуб на завърши-
лите МУ-Пловдив, изграждащ трайни връзки между възпитаници-
те му и Университета.

52. Оптимизиране дейността на Отдела за следдипломно обучение 
(СДО) и дейностите в Учебен отдел.

53. Адекватно и пропорционално заплащане на труда на специали-
зиращите за извършената от тях лечебно-диагностична дейност.

54. Провеждането на изпитите за специалност да бъде съобразено и 
с възможностите на самите обучавани и с тези на базите, в които 
се извършва зачисляването, теоретичното и практическото обуче-
ние на специализантите.

55. Насърчаване на активното включване на студентите за подпома-
гане на учебния процес (в дисциплини, в които е допустимо това) 
чрез насърчаване на самоподготовка по отделни теми, които сту-
дентите могат да изнасят като лекции (мини-лекции – времето на 
една лекция да бъде разделено между двама или трима студенти) 
или да провеждат упражнения на учащи от предходни курсове. 
Тази инициатива има за цел да събуди интереса на студентите 
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към преподавателската дейност, с което ще се увеличи възмож-
ността за подбор на качествени кадри в бъдеще за МУ – Пловдив.

56. Да се разшири прилагането на интерактивните методи за обуче-
ние в клиничните дисциплини, като внимателно се следи за опти-
малното им съчетание с традиционните форми за подготовка.

57. Организиране и провеждане на летни курсове и магистърски про-
грами, които да разширят познанията и възможностите на учащи-
те и академичния състав за разработване и финализиране на раз-
нородни научноизследователски разработки.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ПОСТАВЕНИТЕ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ.

Фундаментални принципи на управлението в научноизследова-
телските дейности:

 – През предстоящия мандат дейността в научната сфера на МУ-Пло-
вдив ще се характеризира с приемственост във всички научни на-
правления и ще е съобразена с националната стратегия за разви-
тие на Научните изследвания - 2020 (Дв.бр.62, 12.08.2012); 

 – Активно подпомагане и реализиране на иновативни и перспектив-
ни научни разработки;

 – МУ – Пловдив да се утвърждава и развива като високотехнологи-
чен научноизследователски комплекс на национално и междуна-
родно ниво, чрез интензивно иницииране и организиране на раз-
лични научно-образователни форуми. 

Научноизследователски цели:
1. МУ - Пловдив да заеме челни позиции на национално и световно 

ниво в научноизследователската област.
2. Активно иницииране и провеждането на редица иновативни фун-

даментални и приложни научни изследвания, като ще се осигу-
ряват всички необходими условия за реализирането на пилотни 
проучвания по всяка подходящо зададена, но и прецизно анали-
зирана научна тема.

3. Създаване на оптимални условия и всестранно подпомагане раз-
витието на академичния състав и студентите в научноизследова-
телската област, като значително се засили индивидуалната под-
крепа.

4. Осигуряване на всички необходими условия (финансови, логис-
тични, методологични и др.) на академичната ни общност за учас-
тие в разнородни специализации, научни разработки и научноиз-
следователски проекти у нас и в чужбина.

5. Разширяване на партньорските взаимоотношения в научноиз-
следователската сфера в световен мащаб, като се продължи, 
задълбочи и разшири активното интегриране на научноизследо-
вателската дейност на МУ-Пловдив с изявени национални и меж-
дународни партньори и институции.

6. Ще продължи приоритетното развитие и подпомагане на мулти-
дисциплинарните проекти, научно-приложните проучвания, съв-
местните разработки на предклинични и клинични звена.
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7. Създаване на условия за равнопоставеност при проектното фи-
нансиране на факултетите в МУ-Пловдив при пълна прозрачност 
и висока степен на конкурентост.

8. С оглед търсеното перспективно увеличение на финансовите 
постъпления в Университета - интензивно стимулиране на съв-
местните участия в национални и международни научни проекти 
с външни партньори, включително и такива, които могат да бъдат 
възложени от частни лица и фирми.

9. Позициониране на МУ-Пловдив като база за обмен на методоло-
гичен опит и обучение за иницииране и реализиране на научноиз-
следователски разработки на национално и международно ниво.

10. Осигуряване на регулярен и интензивен обмен на опита и науч-
но-изследователските постижения на международни изследова-
тели, с цел повишаване на квалификацията на академичния със-
тав на МУ - Пловдив в научната област.

11. Въвеждане на ежегодна рейтингова система на академичния със-
тав на базата на наукометричните им годишни показатели и пуб-
ликуването й на сайта на университета, като заелите челни пози-
ции ще бъдат активно стимулирани.

12. Оптимално обезпечаване с необходимата апаратура на научните 
звена в зависимост от специфичната им изследователска дейност.

13. Обучение на широк кръг от специалисти, които да работят със 
закупената съвременна и високо технологична апаратура, с цел 
оптималното й натоварване, както за вътреуниверситетски, така и 
за извънуниверситетски научни дейности.

14. Привличане и зачисляване на повече свободни и редовни (наши 
и чуждестранни) докторанти, осигуряващи възможности за опти-
малния им подбор, с цел изграждане на бъдещи високо квалифи-
цирани кадри.

15. Значително повишаване на финансовата подкрепа за реализира-
не на дисертационен труд и разширяване на допълнителното фи-
нансиране на дисертационните трудове от Докторантската про-
ектна сесия „Старт за докторски програми“. 

16. Подпомагане на научните сесии на всеки отделен факултет в МУ 
- Пловдив, с цел издигане на тези форуми на високо национално 
и международно ниво.

17. Да се създадат оптимални условия за разработване на дисерта-
ционните трудове на преподавателите без научна степен за придо-
биване на ОНС „доктор“, които са в унисон с изискванията на За-
кона за развитието на академичния състав в Република България.
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18. Активно да се търсят, обсъждат и осигуряват финансови средства 
от разнородни външни източници за научни изследвания в МУ – 
Пловдив, като подходящите иновативни идеи ще бъдат прецизно 
анализирани.

19. Създаване на условия за активно търсене, откриване и подпома-
гане на талантливи студенти за включването им в научни дейнос-
ти, целящо ранната им идентификация и разгръщане на научно-
изследователския им потенциал.

20. Създаване на нови студентски кръжоци, както и активизиране на 
дейността на съществуващите такива и популяризиране на пости-
женията им. 

21. Активно и широко медийно популяризиране на постиженията на 
научните колективи от МУ-Пловдив.

22. Създаване на онлайн информационна система за най-новите и 
значими световни научни постижения в областта на медицината 
(приоритет ще бъдат разработките на българските учени, или та-
кива с български корени), като информацията ще се представя в 
сайта на Университета с цел стимулиране на допълнителни ино-
вативни идеи в научноизследователската сфера и повишаване на 
интегритета в тази област.

23. Разширяване на издателската дейност на научна литература в МУ 
- Пловдив чрез подпомагане и оптимизиране дейността на Центъ-
ра за компютърни системи и комуникации (ЦКСК).

24. Подкрепа и оптимизиране дейността на Библиотечно-информа-
ционния център (БИЦ), чиято основна мисия е да предоставя ин-
формационни данни и услуги, с цел подпомагане на обучението, 
преподаването и научните разработки в МУ Пловдив.

25. Повишаване на установената тенденция на нарастване на броя 
на публикациите в чуждестранни списания с IF и броят на цитира-
нията от чужди автори. 

26. Активна подкрепа за популяризиране на публикуваните материа-
ли във Folia Medica и създаване на оптимални условия, за да се 
покрият необходимите критерии за получаване на IF.

27. Активно и всестранно съдействие за повишаване на публика-
ционната активност и пълна подкрепа за учени и колективи, които 
публикуват в престижни национални и международни издания и 
списания.

28. Утвърждаване и разширяване на дейността на МУ-Пловдив като 
научно-образователен център с регионално, национално и меж-
дународно значение и като се увеличи броят на провежданите ме-
роприятия на външни организации, използващи срещу заплащане 
базата на Университета.
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29. Създаване на нови и развиване на съществуващите високотехно-
логични научни центрове и популяризиране на дейността им.

30. Развитие на научният център по Лазерна Дентална Медицина и 
утвърждаването му като част от Европейското и Световно Лазер-
но Дентално Общество.

31. Активно стимулиране на членове на академичния състав, които 
имат значителен принос за повишаване авторитета на Универси-
тета на национално и международно ниво.

32. Одобреният през август 2019 г. Научноизследователски институт в 
структурата на МУ – Пловдив, обединяващ изследователската дей-
ност на преподаватели, студенти и докторанти, ще бъде активно 
развиван и подпомаган, с цел максимално разгръщане на научно-
изследователския му потенциал. Неговата основна задача е да из-
веде Университета в научно направление на водещо място в стра-
ната и чужбина. Тази новосъздадена структура може да координира 
успешно предложените от нас научно-изследователски институти 
по основните медицински направления, представени в т. 38.

33. В предстоящото изграждане на Националната научна мрежа на 
медицинските университети у нас, целяща висшите ни училища 
да бъдат достойно включени в Европейските научни дейности, 
МУ-Пловдив ще положи максимално усилия да бъде на водещо 
място в новосъздадената структура.

34. Активно включване в публично-частните партньорства, инициира-
ни от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии 
и асоциации и Секретариата на Инициативата за иновативни ме-
дикаменти (ИМИ). В по-дългосрочен план целта е подпомагане 
включването в Европейски консорциуми за участие в конкурсите 
на Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“ (2021-2027). 

35. Разширяване научноизследователската дейност чрез активно 
привличане на външни научни работници, доказали своите про-
фесионални качества. 

Идентифициране на нови научни направления, които приоритет-
но да очертаят автентичен профил на бъдещата научноизследова-
телска дейност на МУ-Пловдив:

36. С цел максимално развитие на научноизследователската дейност 
на Университета ще се създават няколко научноизследователски 
Институти към основните медицински направления - вътрешни 
болести, педиатрия, акушерство и гинекология, неврология, ин-
фекциозни болести, хирургия, дентална медицина, психиатрия и 
т.н., които съответно ще бъдат ръководени от академични лица с 
най-високи наукометрични показатели в дадената област.
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37. Приоритет на научноизследователска и развойна дейност на Уни-
верситета в предстоящия мандат ще бъде разширяване на прило-
жението на лазерите в различни медицински направления, като 
за досега известните приложения ще се закупи необходимата 
апаратура и ще се обучат достатъчен брой кадри за оптималното 
й използване. Приоритетно ще се подпомагат научни разработ-
ки, анализиращи други допълнителни възможности на лазерното 
приложение в медицината.

38. Основно научно направление ще бъде и работата по проекти за 
максимално разширяване на приложенията на стволовите клет-
ки. Една от насоките в това направление ще бъде реализирането 
на „Проект за създаване на банки от стволови клетки от трупен 
донор“, чийто основни цели е създаване на банки от хемопоетич-
ни (ХСК) и мезенхимни (МСК) стволови клетки (добивани както от 
костен мозък, така и от мастна тъкан) от починали и значително 
разширяване възможностите за трансплантирането им. Една от 
основните задачи на проекта е да се усъвършенства съществува-
щият протокол за добиване на костен мозък от трупен донор, с цел 
придобиване на максимално количество костен мозък от починал 
пациент, както и добиването на мезенхимни стволови клетки от 
мастна тъкан. Друга базова задача е разширяване на познанията 
върху имуно толерантните мезенхимни стволови клетки. С разви-
тието на този проект МУ - Пловдив ще се превърне във водещ на-
учноизследователски център с европейско и световно значение, 
като не е за подценяване и очаквания изключително положителен 
финансов резултат от реализирането му за Университета.

39. Акцент върху научните разработки ще бъдат и изследванията вър-
ху ниско токсичните биологично активни вещества, с цел отчитане 
на ефектът от въздействието им върху организма и приложението 
им медицинската практика.

40. Нови научни направления, които ще се стимулират, ще бъдат раз-
работки и за оптимизиране на условията на труда, иновативни 
подходи за преодоляване на стреса и дистреса, оптимално адап-
тиране към изменените жизнени условия в резултат на урбани-
зацията, както и подобряване на средата на живот (включително 
и в жилищата) т.н. По-горе казаното е предвид тенденцията на 
застаряването на населението и асоциираните с това значително 
увеличени честоти на физически и психически недъзи.

41. Приоритетно ще се стимулират и научни разработки, целящи ми-
нимализиране и предотвратяване на някои медицински грешки, 
съпровождащи някои високорискови медицински изследвания и 
интервенции.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И 
ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Фундаментални принципи на международно сътрудничество и 
проектна дейност:

В областта на международно сътрудничество и проектна дейност ос-
новният принцип е активното повишаване на международната интеграция 
в сферите на образованието, науката и здравеопазването, като стремежът 
ще бъде МУ-Пловдив да се ситуира в публичното научно пространство като 
основен инициатор и предпочитана база за провеждане на тези прояви. 

Интензивно развиване на нови и утвърждаване на стари контакти със 
световно известни учени и лектори, съвместните дейности с български 
и международни институции и университети, прокламиране на Универ-
ситета като база за разнородни международни прояви, ще бъде водещ 
мотив, чиято основна цел е издигане авторитета на МУ-Пловдив на едно 
от най-високите научно-образователни равнища в света.

Активно ще се подпомагат всички служители и инициативи, които по-
пуляризират международния авторитет на МУ-Пловдив, като в тази сфе-
ра ще се разшири значително обхватът на подкрепа от ръководството на 
Университета.

Основни приоритети в областта на международното сътрудни-
чество и проектната дейност:

 – МУ-Пловдив да се превърне в активен международен инициатор и 
координатор в областта на международно сътрудничество и про-
ектна дейност;

 – Привличане на все повече международни договори и проекти за 
академично и научно сътрудничество между МУ-Пловдив и парт-
ньори от чужбина;

 – Увеличаване броя на индивидуалните и колективни членства в ев-
ропейски и световни научни и образователни организации и коми-
сии, както и изграждане на програмни научни колективи с външни 
сътрудници от други сродни университети;

 – Разширяване на партньорството по образователни и изследова-
телски програми и проекти на Европейския съюз;

 – Повишаване обмена на преподаватели и студенти по програмите 
за мобилност: „Еразъм“, „Еразъм +“, „Леонардо“, „Темпус“ и други 
изследователски и образователни програми;

 – Поддържане на традицията по организирането и посрещането на 
гост-лектори от чужбина, като се цели увеличаване броя на посе-
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щенията чрез активното им издирване на повече световно извест-
ни учени;

 – Прецизиране и увеличаване на информираността на медиите, це-
ляща популяризиране на МУ-Пловдив в национален и междунаро-
ден аспект;

 – Подпомагане, но и оптимизиране на задграничните командировки 
на академичния състав, докторанти и студенти, като приоритетно 
ще се търси ефективния колективен принос за Университета от 
международните посещения.

Дейности в областта на международното сътрудничество:
1. Поддържане и задълбочаване на тенденцията на международно 

сътрудничество в областта на учебната и научноизследователска-
та дейност чрез засилване ролята на МУ – Пловдив, като инициа-
тор и координатор в това направление.

2. Увеличаване броя на международните договори и споразумения 
за академично сътрудничество между МУ-Пловдив и партньори 
от чужбина, като се засилва и сътрудничеството не само с евро-
пейски Висши Училища, но и с такива и извън Европа.

3. Разширяване на дейностите на студенти и преподаватели по про-
грамите за мобилност, акцентирайки както на подходящите изхо-
дящи мобилности с целящи по-ефективен обмен на добри учеб-
ни научноизследователски практики, така и активно изграждайки 
перспективни бъдещи комуникации.

4. Повишаване на реално изразходените средства по програма 
„Еразъм“. 

5. Продължаване на пълната хармонизация на учебните програми 
между европейските университети, което ще увеличи възможност-
ите за реализиране на повече студентски мобилности. 

6. За целите на по-масово участие в програмите на студентски и пре-
подавателски мобилности „Еразъм“ и други ще се създадат групи 
от български студенти, обучавани само на английски език, като 
това може да започне от етапа на профилирането на обучението 
или още от първи курс.

7. Максимално оптимизиране на наличните вътреуниверситетски 
възможности за повишаване на езиковите познания на студенти и 
преподаватели чрез организиране и участие във високо интензив-
ни курсове (индивидуално съобразени), което ще повиши потен-
циала им за мобилност.

8. Увеличаване на ставките за финансиране на мобилността на бъл-
гарските студенти. Фокусът на дейностите по програма „Еразъм“ и 
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другите образователни и научноизследователски програми за мо-
билност е да се измести приоритетно върху колективния принос - 
повишаване качеството на системата на обучението, а не основно 
върху развитието на личните знания и умения на участниците в 
тези дейности.

9. Свеждане до минимум на нереализираните мобилности по сту-
дентските и преподавателски програми.

10. Разширяване на дейността на МУ-Пловдив с чуждестранни уни-
верситети по двустранни договори извън програмите „Еразъм“ и 
„Еразъм +“.

11. Активна подкрепа за увеличаване на мобилността и докторските 
програми на докторанти.

12. Активно ангажиране на ръководството на МУ-Пловдив и стимули-
ране на всички лични контакти, целящи инициирането, детайлното 
организиране и превеждането на лекции, семинари, презентации 
и на международно утвърдени гост-лектори.

13. Дейностите по организация и домакинство на международни об-
разователни и научни форуми ще се обособи като самостоятелна 
структура със собствен управленски и финансов ресурс.

14. Увеличаване на позициите на МУ-Пловдив в различни междуна-
родни академични организации и мрежи, като се разшири при-
носът на Университета в колективното членство: в Европейска 
асоциация на университетите (EUA), Международна асоциация 
на академичните здравни центрове (AAHCI), Международна асо-
циация на научните паркове (IASP), Европейска бизнес асамблея 
(EBA), Международна университетска мрежа OXONIA, Асоциация 
на училищата за обществено здраве в Европа (ASPHER), Евро-
пейска асоциация на факултетите по фармация (EAFP) и др. 

15. Развитие на докторантските програми чрез участието ни в между-
народни структури като: Организацията на обучението на докто-
ранти по биомедицински и медицински науки в Европа (ORPHEUS), 
Съвета за докторантско обучение (CDE) към Европейска асоциа-
ция на университетите (EUA) и др.

16. Разширяване дейността по разработване на образователни и на-
учни проекти и програми с международни структури, която се осъ-
ществява чрез членството ни в Агенция по франкофония (AUF), 
Европейска асоциация на Еразъм координаторите (EAEC), Меж-
дународна университетска лига на побратимените с китайски гр. 
Шънджън градове (SIFCUL) и др.

17. Една от най-важните цели, които се поставят в програмния манда-
тен период, е да се повиши престижа и конкурентоспособността на 
МУ-Пловдив в международен аспект. Това вече е постигнато в ре-
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дица направления, чийто израз са присъдените награди: „Най-до-
бър университет“, присъден от Европейската бизнес асамблея и 
Академичния съвет на клуба на ректорите на Европа в Оксфорд 
за 2013 г., „Най-добра университетска библиотека“ за Библиотеч-
но-информационен център на МУ-Пловдив за 2014г., покана към 
Ректора – чл.-кор. проф. Ст. Костянев, дмн да оглави департамен-
та по медицински науки в OAU, почетен знак „Мениджър на го-
дината“ и сертификат от Европейската асамблея в Клуб Сократ, 
2013г. за Ректора – чл.-кор. Проф. Ст. Костянев, дмн и т.н.

18. Увеличаване както на колективните, така и на индивидуалните 
членства на МУ-Пловдив в международни академични организа-
ции и мрежи.

19. Засилване на дейностите по проекти с научно-приложни и образо-
вателно съдържание за сметка на инфраструктурните и индивиду-
алните грантове и участия. 

20. Значително увеличаване на получените средства от проектна 
дейност.

21. Увеличаване броя на хабилитираните преподаватели и докторан-
тите включени в проектната дейност, както и повишаване на нау-
кометричните показатели (отпечатване на пълнотекстови статии 
доклади, резюмета, постери, научни съобщения), които са резул-
тат на проектни дейности.

22. С цел популяризиране на положителните практики - всеки студент 
или преподавател, участващ в изходящите програмите за мобил-
ност, се препоръчва да даде писмен отчет (доклад) за усвояване 
на добри образователни и научно-приложни практики. Регулярно 
да поддържа комуникация с колегите и екипите, с които се е обу-
чавал или извършвал научноизследователски дейности и активно 
да се ангажира с инициирането на бъдещи съвместни прояви.

23. Включване на международни експерти и лекари в следдипломна-
та квалификация на завършилите МУ-Пловдив.

24. Разширяване на сътрудничество със страни от Азия, Тихоокеан-
ския регион, Трансатлантически държави чрез програми и меха-
низми, достъпни в ЕС. 

25. Оптимизиране на представянето на МУ-Пловдив в електронни 
база данни, което е предпоставка за приоритетно партньорство в 
международни проекти, научноизследователски и образователни 
дейности.

26. Стимулиране на участията във вътреуниверситетски проекти, чие-
то реализиране да даде възможност за представяне на самостоя-
телни или лични постижения на Университета в международен 
аспект.
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27. Подпомагане на вътреуниверситетската проектна (ВУП) дейност 
(осъществявана по Наредба №9 на МОН), като се използват вече 
утвърдените работни практики и се въвеждат нови оптимизации в 
дейността на комисията по ВУП.

28. Активно издирване на български учени завършили МУ-Пловдив, 
работещи в международни институции, за извършване на съв-
местни научни разработки.

29. Широко популяризиране на всички международни дейности и про-
екти сред студенти, преподаватели, завършили МУ - Пловдив и 
други наши и международни ВУ, с цел увеличаване на възмож-
ностите за сключването на бъдещи споразумения.

30. Интензивна подкрепа за разработване и реализиране на вътреу-
ниверситетски национални и международни проекти.

31. Повишаване конкурентоспособността на университетските проек-
ти, с което МУ – Пловдив ще се изгради като предпочитан парт-
ньор при бъдещи международни програми.

32. Установяване на регулярни връзки с водещи международни ин-
ституции за оказване на методична и квалификационна помощ 
при проектна дейност.

33. Интензивно публикуване в чуждестранни справочници и елек-
тронни мрежи, прокламиращи дейностите и обучението в МУ – 
Пловдив, с цел привличане на повече студенти и възможности за 
разгръщане на научноизследователската и проектната дейност на 
Университета.

34. Активизиране на кандидатстването в конкурси за проектно финан-
сиране от европейски структури, неправителствени организации от 
Евроатлантическия регион, СЗО и други международни структури.

35. Ускорено сформиране на работни групи в отделни структури на 
Университета, които да подготвят предварително проекти по акту-
ални теми и въпроси и да бъдат предварително готови при послед-
ващи конкурсни сесии.

36. Широка разяснителна и регулярна кампания за масово информи-
ране на академичния състав по национални проекти, осигурява-
щи договори с национални институции – МОН, МРРБ, МЗ, МИ и 
др., и разширяване възможностите за получаване на средства от 
участия в програми на ЕС – по Оперативните програми на Струк-
турните фондове на ЕС за новия програмен период 2014-2020 – 
Наука и образование за интелигентен растеж, Околна среда, Раз-
витие на човешките ресурси, Иновации и конкурентоспособност, 
Региони в растеж, Околна среда, Развитие на човешките ресурси, 
Програма към Агенция „Потребители, Здраве, Агрикултура и Хра-
ни“ към ЕС и други.
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37. Изграждане на международна мрежа от партньорства, целяща 
промотирането на МУ - Пловдив, като водеща институция за орга-
низиране на международни конференции и други научни прояви, 
на които Университета е домакин.

38. Изграждане на самостоятелна административна структура (раз-
полагаща със собствен бюджет) в Университета, чиято основна 
дейност е активно да инициира, организира и провежда регулярни 
международни прояви на територията на МУ – Пловдив.

39. Увеличаване на външното финансиране чрез повишаване на учас-
тията в разнообразни конкурси по проектни линии от национално, 
европейско и международно ниво.

40. Активиране на дейността на Центъра „Проекти“ чрез:
 ✓ регулярно организиране на вътреуниверситетски конкурсни се-

сии;
 ✓ стимулиране участието на академичния състав в научноизсле-

дователските международни проекти;
 ✓ регулярно информиране на академичния състав за предстоящи 

конкурсни сесии по оперативни програми;
 ✓ активно подпомагане реализирането на текущи проекти;
 ✓ пълна прозрачно в дейността на Центъра „Проекти“ чрез свое-

временно онлайн информиране на всяка една дейност;
 ✓ системно поддържане на международни контакти с цел (при не-

обходимост) включване на външните партньори при разработва-
не на научни проекти на Университета, конкурсни програми и 
др.;

 ✓ индивидуално консултиране на преподаватели, докторанти и 
студенти по текущи и предстоящи международни проекти, про-
грами, конкурси и други.

41. Създаване на колективи, които имат експертен опит при подго-
товка и кандидатстване в международни проекти и конкурси към 
всеки факултет.

42. Включване на МУ – Пловдив в международни база данни и бюле-
тини, с което Интензивното повишаване на езиковата и компютър-
ната компетенция на кадрите на МУ – Пловдив е един от най-си-
гурните критерии за увеличаване възможностите на националните 
и международни партньорства.

43. Предлагаме към съотношението научна активност: публика-
ционна ефективност, да се добавят и критериите научна при-
ложност и икономически принос.
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УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯТА

Фундаментални принципи на управление на качеството и акре-
дитацията:

Основополагащи цели и отговорности на ръководството на МУ-Пло-
вдив в това направление е да се осигури високо конкурентноспособно 
ниво на обучението и на научноизследователската дейност в Универси-
тета чрез: ефективен контрол и динамично усъвършенстване на учебни-
те дейности; постоянно подобряване и хармонизиране на обучението по 
профили и специалности с утвърдени световни практики; непрекъснат 
мониторинг на качеството на обучението от страна на ръководството на 
Университета, от факултетно и катедрено ниво. 

Усъвършенстването на вътрешната система за оценяване и поддър-
жане на възможно най-високо ниво на качество в Университета ще бъде 
основна стратегическа цел на ръководството, тъй като в бъдеще нивото 
на образование и придобитите компетенции на завършилите МУ-Пловдив 
през целия им трудов стаж ще изграждат косвено имиджа на Университе-
та в българската и международна общност.

Полагането на системни усилия за непрекъснатото подобряване на: 
качеството на обучението, квалификацията на преподавателския състав 
и научноизследователската дейност ще се подпомага чрез осигуряване и 
развитие на всички необходими ресурси за това. Ще се акцентира на лич-
ния принос на всеки участващ в тези дейности.

Основни приоритети:
 – Постоянно подобряване качеството на образованието и повишава-

не нивото на научнообразователните дейности в МУ-Пловдив;
 – Усъвършенстване на самоконтрола на качеството в Университета 

съобразено с критериите на НАОА, системата ISO и компетенци-
ите на водещи специалисти от други висши учебни заведения в 
страната и чужбина;

 – Оптимизиране на системата за оценяване;
 – Подобряване на позициите на МУ-Пловдив в рейтинговите систе-

ми, както в България, така и в чужбина. Класиране на Универси-
тета в Топ-1000 в списъка с най-добрите висши училища в света 
според класацията Times Higher Education (THE);

 – Поемане на повече лична отговорност от преподавателите при об-
разователен неуспех на даден студент, като се търси слабото зве-
но за всеки отделен случай в учебния процес.
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Дейности по управление на качеството и акредитацията:
1. Приемственост в развитието и усъвършенстване на вътрешната 

система за оценяване. 
2. Чрез системни и разнородни усилия активно поддържане на ви-

соко ниво на качеството в Университета.
3. Постоянно оптимизиране на процесите на обучение и развитие 

на материалната база.
4. Полагане на всички възможни усилия за повишаване на акреди-

тационната Университетска оценка на НАОА (мн. добра 9.4 през 
2013г. в област медицина) на рейтинговата система на висшите 
училища у нас при следващо оценяване.

5. Приемане на Университета във все повече престижни междуна-
родни изследователски и образователни организации.

6. Повишаване позицията на университета в международната рей-
тингова система UMULTIRANK и Times Higher Education (THE), 
чрез усъвършенстване и хармонизиране на учебния процес с 
най-добрите известни международни практики и постигане на 
световно значими научно-изследователски постижения.

7. Постигане на пълна прозрачност на дейностите в Университета 
пред всички заинтересовани страни.

8.  Активно стимулиране на дух на постоянно самоусъвършенства-
не и състезателност между различните вътреуниверситетски 
звена.

9. Поемане на персонална отговорност на всеки служител в Уни-
верситета за неговото качество на работа.

10. Оптимизиране на дейността на системата за оценяване и под-
държане на качеството на обучението (СУК), както и на нейните 
органи и административни единици - Университетска комисия по 
качество (УКК), Факултетни комисии по качество (ФКК), Катед-
рени администратори и вътрешни одитори. Основната обратна 
връзка ще бъде чрез регулярен мониторинг както на хоризонтал-
но, така и на вертикално ниво в комплексната система на СУК.

11. Запазване и развитие на утвърдената практика на допълнителни 
възнаграждения за качествено изпълнение на определени дей-
ности от лица въз основна на техни експертни характеристики, 
съществен личен принос и постигнати значими резултати.

12. Усъвършенстването на критериите за оценяване и атестиране на 
хабилитираните лица, което позволява постигнатите резултати 
да бъдат напълно обективни.

13. Включването на външни одити, оценяващи дейността на СУК 
в Университета и широкото обсъждане на нейните становища, 
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като ще се цели както оптимално коригиране на пропуските в 
управлението на качеството, така и широко ще се прокламират 
отчетените позитиви.

14. Усъвършенстване на инструментариума за проучване мнението 
на: кандидат-студенти, родители, преподаватели, работодатели, 
новоназначени на работа, завършили Университета и др.

15. Разработване на ефективни маркетингови анализи и стратегии 
на съвременния медицински трудов пазар и неговата икономи-
ческа оценка.

16. Усъвършенстване на системата за прецизиране подбора на сту-
денти, гарантираща по-високо качество на обучаваните в Уни-
верситета.

17. Непрекъсната актуализация и модернизация на Библиотечно-ин-
формационния център съобразена с най-новите научни тенден-
ции и постижения.

18. Поддържане на най-съвременни технически средства за препо-
даване и комуникация в условията на настоящата информацион-
на среда.

19. Оптимизиране на документацията за контрол и отчет за учебния 
процес и основните дейности в това направление.

20. Провеждане на регулярни курсове за усъвършенстване на педа-
гогическите умения на преподавателите.

21. Ефективно използване на разработените академични стандарти 
за Университета направени на базата на проучвания за анало-
гични специалности във водещи международни ВУ. 

22. Оптимизиране на възможностите за получаване на препоръки за 
подобряване на учебната и научноизследователската дейност. 

23. Ефективна колаборация с Кариерния Център за реализация на 
завършилите МУ-Пловдив, като се събира информация за труд-
ностите в работата им и се търсят възможности за недопускане 
и отстраняването им.

24. Повишаване на позициите на академичния състав във външни 
институции и организации.

25. Изграждане на все повече сътрудничества с други ВУ у нас и в 
чужбина в полза на МУ-Пловдив.

26. Поддържане тенденцията МУ-Пловдив да е трайно конкурентно 
способен както на нашия, така и на международния медицински 
трудов пазар.

27. Усъвършенстване на процедурата за атестация на преподавате-
лите, асоциирана с рейтингова система.
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28. Ускоряване на акредитирането на нови докторантски програми.
29. Ще се извършва регулярен и детайлен контрол на срокове и сте-

пента на готовност на текущите акредитации във всеки един мо-
мент. 
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УНИВЕРСИТЕТСКО-БОЛНИЧНА КООРДИНАЦИЯ

Фундаментален принцип на управление на университет-
ско-болничната координация:

Оптимизиране на колаборацията между лечебните дейности в универ-
ситетските болници и учебната дейност на МУ-Пловдив е основна задача 
на ръководството на Университета, целяща постигане както на максимал-
но високо ниво на практическо обучение на студентите и специализанти-
те, така и прилагане на най-съвременно лечение на пациентите.

Дейности по управление на университетско-болничната коорди-
нация:

1. Оптимизирането на взаимоотношенията между МУ-Пловдив и 
университетските болници в дух на взаимно сътрудничество чрез 
ефективна колаборация с държавните институции (Министер-
ството на здравеопазването и Министерството на образованието) 
е приоритетна задача в предстоящия мандатен период.

2. Ревизиране и ефективно подобряване на договорните взаимо-
отношения между МУ-Пловдив и университетските болници за 
обучение, които са базирани на равнопоставеност и взаимно съ-
трудничество, с цел подпомагане на практическото обучение на 
студентите и специализантите.

3. Ефективно урегулиране на възникнали спорни казуси между МУ- 
Пловдив и университетските болници, отнасящи се до: собстве-
ността и наема на сградни съоръжения, практическо обучение и 
специализация, трудово-правни взаимоотношения и други, които 
възпрепятстват освен учебните процеси и редица инфраструктур-
ни проекти.

4. Подобряване на координацията между МУ-Пловдив и универси-
тетските болници, с цел въвеждане на високо технологични учеб-
ни методи, закупуване на съвременна техника, позволяваща об-
мен на информация чрез телемостове и надлежно и дълготрайно 
съхраняване и последваща систематична употреба на получени-
те по този начин данни.

5. Съдействие на ръководствата на университетските болници за 
преодоляване на ограниченията, свързани с лимитиране и недо-
финансиране на клиничните пътеки и обучаващите се болнични 
кадри, с цел подпомагане на практическото обучение на студенти-
те и специализантите.

6. Ефективно и своевременно преодоляване на всички предпостав-
ки за изтичане на кадри от университетските болници, за да се 
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предотврати влошаване качеството на преподаване и научната 
продукция.

7. Осигуряване на облекчен режим на сътрудничество по отношение 
на наемните взаимоотношения както между учебните и лечебните 
структури в Университета, така и при преотстъпване на външни 
лица с цел увеличаване на възможностите за повишаване нивото 
на придобитите практически умения на учащите в Университета и 
за увеличаване на приходите.

8. Зам. ректорът по университетско-болничната координация раз-
вива и задълбочава взаимоотношенията и координацията с про-
фесионалните организации на лекари по дентална медицина, 
фармацевти, работодатели и др. с цел оптимизиране на образо-
вателната дейност, следдипломното обучение и трудово-профе-
сионалната реализация на завършилите МУ-Пловдив.
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ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Основни принципи за управление и реализация на финансовите 
средства в МУ - Пловдив: 

 – Пълна прозрачност при разходването на средствата в МУ - Пло-
вдив;

 – Законосъобразност и целесъобразност на финансовите потоци в 
Университета;

 – Осигуряване просперитет на базовите възможности на МУ-Пло-
вдив с прецизно разходване на средства за дълготрайни матери-
ални активи (ДМА);

 – Гарантиране на оптимална финансова осигуреност на всички слу-
жители на Университета чрез ежегодно повишаване на работната 
заплата с 25 %, като в края на намандата ще бъде реализирано 
100% й увеличение;

 – Непрекъснато увеличение на средствата за пряко стимулиране и 
издръжка на студентите (стипендии, учебен процес и подобряване 
на социално битовите условия);

 – Гарантирано увеличение на дела на собствените приходи с мини-
мум 5 % годишно;

 – Създаване на условия за частична финансова самостоятелност на 
факултетите чрез делегиране на повече правомощия на Деканите.

Изброените основни принципи ще създадат необходимите условия за 
недопускане на финансови сътресения в МУ- Пловдив и ще допринесат 
за плавния и устойчив просперитет на Университета. 

Краткият поглед върху разходната част в проценти дава основание да 
сме сигурни в реализирането на нашите предложения:

Разходи за 2018 год.:
 – Разходи за заплати, хорариуми, осигуровки – 54.26 %;
 – Обща издръжка – 13.2 %;
 – Капиталови разходи – 31.61 %;
 – Стипендии – 1.11 %.

Една от възможностите да бъдат увеличени средствата за заплати е 
чрез понижаване на разходите за капиталови придобивки, като е необхо-
димо стриктното прецизиране на тяхната целесъобразност. 

Усилията на ръководството във финансов аспект трябва основно да 
бъдат насочени в две направления чрез гарантирано увеличаване на:
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 – бюджетната подкрепа от правителството и държавата;
 – собствените приходи.

Дейности по управление и реализация на финансовите средства 
в МУ - Пловдив:

1. Двете най-силни пера за повишаване на собствените приходи са 
както увеличаване на броя на чуждестранните студентите, така и 
на учащите по държавна поръчка. Съотношението на получените 
приходи е приблизително 1:15 в полза на постъпилите доходи от 
чуждестранните студенти. Ръководството на МУ-Пловдив е длъж-
но да съхрани и развива тази тенденция от предишните екипи, за 
да гарантира просперитет на университета. 

2. Увеличението на държавната подкрепа може да се гарантира 
главно чрез постигане на висококачествено и конкурентно образо-
вание на студентите, които са на държавна издръжка и съответно 
последващо повишаване на техният брой.

3. Следва да се отбележи позитивната тенденция за правилно раз-
ходване на средства в Университета, като е необходимо да се съ-
средоточат усилия и във възможностите за целесъобразното им 
насочване към дейности, гарантиращи общата ни цел – високока-
чествено медицинско образование и научноизследователски по-
стижения на международно ниво.

4. Положителният финансов приход умело ще се инвестира в перс-
пективни дейности и няма да се допуска замразяването му в бан-
кови депозити, а ще се изразходва по предназначение навреме и 
съобразно поставената цел за висок просперитет на Университета. 

5. В МУ-Пловдив е налице тенденция на общо увеличение на разхо-
дите от 48 000 000 лева за 2018 г. на 74 800 000 – 75 000 000 лева 
за 2019 г., като това е главно за смета на повишаване на капита-
ловите разходи от 4 000 000 лева за 2018 г. на 26 000 000 лева за 
2019 г. Според предходния управленски екип това бюджетиране 
вероятно е правилно и необходимо, като така е налице известна 
гаранция за следващият управленски екип, че ще има известни 
резерви във финансовите потоци, които могат да се управляват и 
по-рационално.

6. Общата посоката на действие във финансов аспект е значително 
подобряване на заплащането на персонала и увеличаване раз-
мера на стипендиите на студентите. При изпълнение на посоче-
ните от нас финансови оптимизации планираното от предишното 
ръководство на Университета годишно увеличение на работните 
заплати със 7.62% съответно ще стигне до размер от 25% за всяка 
година. 
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Така предложеното увеличение на възнагражденията на служители-
те на МУ-Пловдив ще са средства, гарантиращи обоснован стремеж към 
по-качествена работа на преподавателите и към оптимално научно разви-
тие на академичния състав. Напълно ясно е, че без адекватното заплаща-
не на високо квалифицирания труд, няма да се постигне достатъчно ви-
сока мотивация на организаторите и изпълнителите на учебния и научния 
процес в МУ- Пловдив.

Допълнителни механизми за повишаване на финансовите при-
ходи:

7. Ефективно и оптимално оползотворяване на финансовия ресурс, 
който ще бъде генериран от дадената възможност университети-
те да създават фирми (с капитал от 5000 лв.) с основна цел да 
продават научни изследвания, от които да се получава полезен 
икономически продукт.

8. Привличане на финансови средства чрез сключване на договори, 
проекти на национални институции – МРРБ, МЗ, МОН, МИ и др., 
и привличане на допълнителни средства от участие в програми 
на ЕС – по Оперативните програми на Структурните фондове на 
ЕС за новия програмен период 2014-2020 – Наука и образование 
за интелигентен растеж, Околна среда, Развитие на човешките 
ресурси, Иновации и конкурентноспособност, Региони в растеж, 
Околна среда, Развитие на човешките ресурси, Програма към 
Агенция „Потребители, Здраве, Агрикултура и Храни“ към ЕС и др.

9. Увеличаване на средствата чрез включване на публично-частни 
партньорства, като се използва оптимално научноизследовател-
ската база на МУ – Пловдив.

10. Приоритизиране на финансовите ресурси в Университета, като 
средствата се насочват към перспективни международни дейнос-
ти, с които се увеличава международния престиж на МУ – Пло-
вдив. В резултат на това значително ще се увеличи перспективата 
за сключване на повече изгодни партньорства и резонно това ще 
доведе до значителни финансови постъпления.

11. В предстоящия мандат заплащането на всички служители на 
МУ-Пловдив ще бъде увеличено със 100 %, като това ще бъде 
постигнато и чрез следните допълнителни подходи: оптимизира-
не на разходите (понижаване темпът на строителните и ремонтни 
дейности); увеличаване на приходите чрез по ефективно използ-
ване на материално-техническия ресурс на Университета, като се 
предоставят не само помещения под наем, но и наличната апа-
ратура на външни потребители; основен финансов приход ще 
бъде и значително увеличената научно-изследователска дейност 
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в нови направления (описани в раздела за научно-изследовател-
ска дейност), които сами по себе си ще генерират дългосрочни 
финансови приходи, като голям дял в тях ще бъде от държавни 
постъпления.

Без да се задълбочаваме в детайлите относно финансовото състоя-
ние на МУ-Пловдив и като се основаваме на положителните финансови 
практики, сме напълно убедени, че ще осигурим добро и проспериращо 
развитие на МУ-Пловдив.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРУКТУРНО-АДМИНИСТРАТИВНИ 
ПОДОБРЕНИЯ:

1. Създаване на Съвет на ректорите към МУ – Пловдив, в който ще 
членуват бивши ректори, зам. ректори, декани, зам. декани и други 
академични лица със значителен принос за повишаване авторите-
та на Университета. Ще се обсъдят възможности за включването 
в съвета и на изявени академични лица и от други Университети. 
Съветът на Ректорите ще подпомага активно дейността на насто-
ящото ръководство при регулярните си ежемесечни заседания.

2. Изграждане на самостоятелна административна структура (раз-
полагаща със собствен бюджет) в Университета, чиято основна 
дейност е активно да инициира, организира и провежда регулярни 
международни прояви на територията на МУ – Пловдив.

3. Промяна в приемното работно време на Ректора на МУ – Пловдив, 
като ежеседмичният график на прием се промени в ежедневен.

4. Увеличаване правомощията на студентите да участват в упра-
вленските и учебните дейности на Университета.

5. Получаване на стипендии от всички студенти с успех „мн. добър“ 
(над 4.50).

6. Промяна правилника на МУ – Пловдив, като Председателят на 
студентския съвет да стане член на Академичния съвет, а Предсе-
дателят на Факултетния студентски съвет съответно да бъде във 
Факултетния съвет.
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Оставаме отворени за всякакви препоръки за оптимизиране как-
то на учебния процес и научноизследователските разработки, така на 
всички останали други дейности в Университета ще бъдат привет-
ствани и обсъдени подробно! Очаквам ги на имейл: ilia_batashki@abv.bg

Моите искрени надежди са, че заедно можем да дадем „крила“ 
на просперитета на МУ – Пловдив и да достигнем неподозирани 
национални и международни висоти в образователните и научно-
изследователските дейности, които сме призвани да осъщест-
вим. 

Аз ще направя всички възможно да бъда добър управляващ и в 
същото време напълно и безрезервно отдаден служител на КАУ-
ЗАТА - МУ – ПЛОВДИВ. 

Проф. д-р Илия Баташки, дм


