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ЕТИЧЕН КОДЕКС НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ   
„ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА" 

 
 

 ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Този кодекс определя етичните правила и норми за поведение, които 

студентите, преподавателите и служителите на Медицински колеж „Йорданка 

Филаретова" следва да спазват. 

Чл.2. Кодексът има за цел да утвърди традициите, престижа и 

професионализма на Медицински колеж „Йорданка Филаретова" като звено 

на Медицински университет - София. 

Чл.3. Дейността на Медицински колеж „Йорданка Филаретова" се 

осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, 

безпристрастност, компетентност, политическа неутралност, отговорност, 

зачитане на личността и отчетност. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ЕТИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА" 

 

Чл.4. Студентите са длъжни да показват необходимото уважение спрямо 

своите колеги, преподавателите и служителите на МК - София. 

Чл.5. Студентите са длъжни да носят облекло, съответстващо на общоприетите 

етични правила и целта, заради която се намират на територията на Колежа - 

придобиване на висше образование. 



Чл.6. Студентите са длъжни да имат поведение, което не уронва престижа и 

доброто име на МК - София. 

Чл.7. Студентите са длъжни да пазят тишина по време на лекциите и 

упражненията, да спазват дисциплината в Медицински колеж „Йорданка 

Филаретова", да бъдат стриктни и отговорни към задачите, които 

преподавателите им поставят. 

Чл.8. Студентите трябва да се стремят да избягват в поведението си 

конфликтни ситуации с други студенти, преподавателкия състав или 

служител и в Колежа , а при възникването им да се опитат да ги преустановят. 

Чл.9. (1) Недопустимо е представяне  от срана на студенти на фалшиви и 

фалшифицирани документи , които по някакъв начин подвеждат или могат да 

подведат преподаватели и служители на Колежа. 

(2) Студентите носят юридическа отговорност при установяване на 

неистинни данни и невярна информация, подадени в техни сигнали и жалби . 

(3) При данни за извършено нарушение или престъпление Етичната 

комисията уведомява незабавно съответните наказателни органи. 

Чл.10. Възникнал конфликт между студенти се разрешава от съответния 

ръководител специалност. 

Чл.11. Цялото поведение на студентите вътре или извън Колежа трябва да 

съдейства за утвърждаването му като престижно и авторитетно, с високо 

качество на обучение висше училище, чиито възпитаници са бъдещи достойни 

и уважавани професионалисти. 

Чл. 12. Недопустимо е упражняване на психически и физически тормоз на 

преподаватели и служители на Колежа от страна на студенти. 

Чл.13. Студентите са длъжни да опазват учебните аудитории, лаборатории и 

кабинети и имуществото на МК-София с грижа и съвестно отношение и да не 

допускат използването му за лични цели. 

Чл.14. При нарушение на горепосочените правила след доклад на Етичната 

комисия Директорът на МК - София може да предложи на Ректора на 

Медицински университет-София провинилите се студенти да бъдат наказани, 

включително с отстраняване от Медицински колеж „Йорданка Филаретова". 



 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЕТИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

И СЛУЖИТЕЛИТЕ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. ФИЛАРЕТОВА" 

 

Чл.15.  (1) Преподавателите и служителите на Колежа са длъжни да спазват 

добри колегиални отношения - да изграждат взаимно приемливи 

академични норми на поведение между всички членове на организацията. 

(2) В отношенията с колегите си служителите и преподавателите на МК- 

София проявяват уважение, коректност и толерантност, като не се допуска 

поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност. 

(3) Служителите и преподавателите следва да проявяват готовност да 

окажат помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на 

служебните им задължения, в рамките на своята компетентност. 

(4) Служителите и преподавателите трябва да се стремят да предотвратяват 

конфликтни ситуации помежду си. Недопустимо е възникването на 

конфликт между служители на Колежа в присъствието на трети, външни за 

Медицински колеж „Йорданка Филаретова" лица. 

Чл.16. Не се допуска отправянето на обидни квалификации и дискриминационно 

отношение между служителите и преподавателите в Колежа. 

Чл.17.(1) Отговорни за поддържането на честни, коректни и професионални 

взаимоотношения между служителите в администрацията на Колежа са 

преките ръководители. 

(2) Лични противоречия се разрешават с помощта на прекия ръководител, а 

когато това е невъзможно чрез висшестоящия такъв. 

Чл.18. Служителите поставят пред ръководството и прекия си ръководител 

открито и честно проблемите , с които се сблъскват в процеса на работа или 

при изпълнението на възложените им задачи, като се консулти рат с тях с 

цел разрешаването им. 

Чл.19. При изпълнение на служебните си задължения служителите и 

преподавателите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към своите 

колеги и студентите, като зачитат техните права и достойнството на 



личността им и се въздържат от каквито и да било прояви на дискриминация 

на политическа , идеологическа, езикова, полова, расова, етническа и 

религиозна основа. 

Чл .20. Когато противоречията между служителите или преподавателите на 

Медицински колеж „Йорданка Филаретова" не могат да бъдат разрешени от 

самите тях, те търсят съдействието на Етичната комисия към МК-София. 

Чл.21. Служителите и преподавателите не трябват да изразяват лични 

мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на 

Медицинския колеж „Йорданка Филаретова". 

Чл.22. Недопустими са всички практики, които се приемат като неетични - 

нелоялност, изнасяне на конфиденциална информация, която би могла да 

накърни доброто име на преподаватели, служители или студенти на Колежа, 

уронване на авторитета и престижа на Колежа, плагиатство в публикации и 

научни трудове, представяне на фалшиви и фалшифицирани документи, които 

по някакъв начин подвеждат или могат да подведат служители на Колежа и 

др. 

Чл.23. Неизменно етично правило на преподавателската общност е 

зачитането на достойнството и личността на студентите от всякакъв род 

дискриминация. 

Чл.24. Недопустима е проявата на привилегировано отношение от страна на 

преподавателите и служители спрямо едни студенти за сметка на други. 

Чл.25. Служителите и преподавателите са длъжни да бъдат отговорни в 

изпълнението на служебните си задължения. 

Чл.26. Професионалното и личното поведение на преподавателите са 

несъвместими с корупционни прояви от всякакъв вид. 

Чл.27. Служителите и преподавателите следва да се стремят да носят облекло, 

което съответства на академичната среда, в която работят. 

Чл.28. Служителите и преподавателите са длъжни в цялостната си дейност да 

съхраняват традициите на МК - София и да съдействат за утвърждаването на 

името на Медицински колеж „Йорданка Филаретова" като висше 

училище с високо качество на обучение. 

Чл.29. При възникване на конфликт между служители, преподаватели и 



студенти, служителите и преподавателите са длъжни да се стремят да 

разрешат конфликта мирно, като предотвратят изнасянето на информация 

извън Колежа, която би могла да накърни законните интереси и доброто му 

име. 

Чл.30. (1) Документите и данните в МК-София могат да се използват от 

служителите и преподавателите само за изпълнение на служебните им 

задължения при спазване на правилата за защита на информацията. 

(2) Служителите и преподавателите са длъжни да не разгласяват факти и 

сведения, станали им известни при или по повод изпълнение на служебни 

задължения, освен в изрично посочените от закона случаи. 

(3) Служителите и преподавателите трябва да предприемат необходимите 

действия с цел гарантиране на сигурността и недопускане на неразрешено 

разкриване на защитена информация и/или данни и информация от 

служебни компютри. 

Чл.31. При изпълнение на служебните си задължения служителите и 

преподавателите са длъжни да опазват повереното им имущество с грижата 

на добър стопанин и да не допускат използването му за лични цели. 

Чл.32. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения 

си живот служителите и преподавателите следва да имат поведение, 

което не уронва престижа на Медицински колеж „Йорданка Филаретова". 

(2) Служителите и преподавателтие не допускат на работното си място и 

извън него поведение, несъвместимо с добрите нрави. 

Чл.33. Служителите и преподавателите не могат да участват в скандални 

прояви , с които биха могли да накърнят престижа на Медицински 

колеж „Йорданка Филаретова". 

Чл.34. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението 

по този кодекс, служителят или преподавателят следва да понесе 

съответната санкция. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

§ 1. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от датата на утвърждаването 

му. 



§ 2. Този кодекс следва да се доведе до знанието на всички студенти, 

преподаватели и служители в МК-София. 

§ 3. Запознаването с разпоредбите на Етичния кодекс, следва да се 

извърши в едномесечен срок от утвърждаването му. 

 

Настоящият Етичен кодекс е актуализиран и приет на Съвет на колежа на 

02.12.2021 г. 
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