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Комисията по качеството в Медицински колеж – София 

функционира като колективен орган за управление и осигуряване 

качеството на учебния процес и работи в съгласие с 

Общоуниверситетската комисия за управление и осигуряване на 

качеството на учебния процес. (ОУКУОКУП). 

 Комисията по управление качеството на учебния процес осъществява 

своята дейност по предварително изготвените Програма и Правила за 

управление и осигуряване на учебния процес, които са оповестени на сайта 

на колежа. 

 Комисията по управление качеството на учебния процес има 

отношение към страни и фактори влияещи върху неговото качеството – 

материална и информационна база, учебно съдържание, преподавателски 

състав, финансови и материални ресурси и др.  

През отчетния период КУКУП в МК активно участваше в целия 

учебен процес. През семестъра се провеждаха заседания, на които се 

отчиташе извършената работа.  

Регулярно се провеждаха среща със студентите, които са членове на 

КУКУП, на които се обсъждаха някои затруднения, свързани с обучението 

в хибридна форма и дистанционното преподаване. В тези срещи в 



неформални разговори се идентифицираха някои проблеми, се планираха 

дейности за конструктивното им решаване с активното участие на 

членовете на Комисията по управление качеството на учебния процес. 

Председателят на КУКУП участваше в заседанията на ОУКУОКУП на 

МУ, като активно взимаше участие в дискусиите и представяше дейността 

на КУКУП в МК. 

Отчет и анализ на качеството на обучение в специалностите в 

Медицински колеж за зимен семестър на уч. 2021/2022 г. е представен в 

следните раздели: Учебна дейност; удовлетвореност на студентите от уч. 

процес реализация; Мобилност по програма „ЕРАЗЪМ +”, Развитие на 

преподавателския състав, научна дейност; Материална база: апаратура, 

оборудване и др.; Социални обществени мероприятия; Благотворителни 

инициативи и др.. 

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

Съгласно Заповедите на Ректора на МУ-София, във връзка с въведената 

извънредна ситуация в Р България за ограничаване на COVID-19, бе 

създадена оптимална организация за провеждането на 

неприсъственото/хибридно обучение в електронна среда със студентите по 

специалности и курсове и съответни дисциплини, с изключение на 

практически обучения  и Учебна практика. 

Лекциите се провеждаха в платформата ClassRoom, съобразено с 

графика на утвърденото седмично разписание.  

Упражненията се провеждаха присъствено при спазване на 

противоепидемичните мерки, или чрез видео връзка и поставяне на 

конкретни практически задачи, съобразно тематичните единици.  



Практическо обучение и стажове  

Тежката епидемична обстановка по време на зимния семестър 

изключително затрудни организацията на студентската учебна практика. 

Благодарение на професионализма и съвместните усилия на ръководството 

и преподавателите на колежа Учебна практика във всички специалности се 

осъществяваше присъствено в учебно-практически бази, под контрола на 

наставници и преподаватели по практика.  

Изпити и колоквиуми, в по-голяма част се осъществяваха 

дистанционно – в писмена форма, с визуален контакт, като се използваха 

видео връзки – GoogleClassroo и др.  Присъствено се проведоха изпити по 

практика и някои семестриални изпити, които не можеха да се реализират 

в електронна среда.  
 

В процеса на работа Комисията по управление на качеството 

освен контролни функции, осъществяваше и партньорство при 

провеждането на качествено обучение в Медицински колеж. 

Осъществяваше се активна комуникация с ръководителите на отделните 

специалности във връзка с изпълнението учебния план и учебните 

програми. 

 Комисията по управление качеството на учебния процес активно взе 

участие при изработването на седмичните графици на учебните занятия 

и разпределението на студентите по групи за практически упражнения, и 

учебна практика. Комисията по управление на качеството участваше и при 

изготвянето на графиците за изпитните сесии, както и своевременното 

им оповестяване на сайта и на информационните табла в колежа. 
 

 



КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО- УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА 

СТУДЕНТИТЕ ОТ УЧ. ПРОЦЕС, РЕАЛИЗАЦИЯ 

 След всеки семестър в Комисията по качество се получава 

информация от обучаваните за организацията и управлението на учебния 

процес, учебното съдържание и др., която се анализира обстойно и се 

предприемат своевременни и адекватни действия, при необходимост. 

Информацията се набавя посредством: 

 Периодично провеждане на анонимни анкети със студентите за 

отразяване на тяхното мнение по отношение качеството на учебния 

процес  

 Участието на студенти в Колежанския съвет на МК, Общо събрание на 

МУ-София, в Студентски съвет на МУ-София, което предоставя 

възможности да бъде изразено мнението на обучаваните по отношение 

организацията и качеството на обучението; 

 Мнения на студенти по отношение организацията на учебния процес, 

изразявани пред курсовите ръководители; 

 Разговори между преподаватели и студенти; 

 

Комисията по качеството анализира и обобщи проведените анкети 

във всички специалности за мнението на студентите, относно 

качеството на обучение, начина на преподаване и административното 

обслужване. По-голямата част от анкетираните студенти оценяват 

положително качеството на обучение в Медицински колеж – София, както 

и действащата система на оценяване на знанията. Студентите са на мнение, 

че преподавания материал се предоставя на достъпен език и е съобразен 

със спецификата на учебните дисциплини. Голяма част от студентите са 

доволни от административното обслужване. Чрез анкетите и неформалните 

разговори с преподаватели и студенти получавахме информация за 



съществуващото доверие между преподаватели и студенти. Студентите 

свободно се изказваха за плюсовете и минусите в обучението. 

Възникналите проблеми се решаваха конструктивно в движение с 

активното участие на членовете на Комисията по управление качеството на 

учебния процес. След извършения подробен анализ, категорично се отчита, 

че създадената организацията на учебният процес в МК  по време на 

извънредната епидемична обстановка, в максимална степен компенсира 

невъзможността за провеждане на присъствени учебни занятия. 

Комисията анализира резултатите от проведените анкети Алумни на 

завършилите студенти от специалностите от колежа и направи следните 

обобщени изводи: 

По отношение реализацията на студентите 

Студентите не са имали затруднения при започване на работа и лесно са се 

адаптирали в реална трудова среда. Отчита се висока готовност за 

професионална реализация на дипломантите.  

По отношение обучение и образователно-квалификационна степен 

Работата и длъжността, която заемат напълно отговаря на 

образователно-квалификационната им степен. 

Висок процент от дипломираните вече студенти от специалностите 

Рехабилитатор, Медицинска козметика, Медицински лаборант, Рентгенов 

лаборант, Инспектор по обществено здраве, продължават обучението си в 

следваща образователно-квалификационна степен. 

По отношение качество на преподаването и професионална 

подготовка на преподавателския състав  

Студентите считат, че учебният материал отговаря на поставените цели и 

очакваните резултати, както и на съвременните постижения в тази научна 

област. 

Анкетираните считат, че е създадена много добра организация и много 

добро качество на обучение и подготовка на студентите по дисциплините; 



Отчита се високо ниво на удовлетвореност от теоретичната и практическа 

подготовка по време на целия курс на обучение; 

Студентите са категорични, че професионалната подготовка и научната 

ерудиция на преподавателите е много добра и че те използват своите 

изследвания и други професионални дейности, за да актуализират и 

подобрят преподаването.  

Всички анкетирани биха препоръчали на други, да се обучават в 

Медицински колеж – София, защото има осигуреност на добро качество на 

професионалното обучение и подготовка, които поддържат високо ниво на 

професионално- личностна мотивираност у студентите  

Препоръки 

Препоръките са свързани, с повече часове по практическо обучение, както 

и с модернизиране на материалната база.  

 

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ -ПРОМЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ 

И ПРОГРАМИ 

В Медицински колеж ”Й. Филаретова”-София периодично се анализира 

и обновява действащата учебна документация, като се взимат в предвид 

препоръките от проведени акредитации и одити, студентското мнение, 

мнението на потребителите и съвременните постижения на медицинската 

наука. 

ПРОМЕНИ В УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  

Преди началото на зимния семестър е направена промяна в учебния 

план на специалност „Рентгенов лаборант“, за да се отговори на една от 

препоръките на НАОА - замяна на свободно избираемата дисциплина 

„Психология на общуването“ с дисциплината „Ехографска образна 

диагностика“ изучавана в 4 сем.  

 



АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ 

С Решение на Колежански съвет на МК „Йорданка Филаретова“ бяха 

актуализирани учебните програми по дисциплините „Професионални 

болести и токсикология“ и „Практическа подготовка и преддипломен 

стаж“ в специалност „Инспектор по обществено здраве“. 

Актуализирана е учебната програма по „Медицинска козметика“, с автор 

доц. д-р Д. Етугов, дм. 

Приета е нова учебна програма - свободно избираемата дисциплина 

„Ехографска образна диагностика“ за спец. „Рентгенов лаборант“ 

 

ПРОЦЕДУРИ ПО САНК 

 

Депозирани доклади по САНК,  

Във връзка с процедури на НАОА по САНК на специалностите 

Рехабилитатор, Зъботехник, Инспектор по обществено здраве и ,,Рентгенов 

лаборант", бяха изготвени Доклади – самооценка, за изпълнение на 

препоръките от проведени програмни акредитации подкрепени със 

съответни доказателства, които бяха приети с Решение на АС на МУ- 

София от 03.06.2021 г. за спец. „Рехабилитатор“, „Зъботехник“ и 

,,Рентгенов лаборант" и с Решение на АС на МУ- София от 29.06.2021 г. за 

спец. „Инспектор по обществено здраве“ . 

Получени са решения на Акредитационния съвет по процедурите 

за САНК на специалностите ,,Рехабилитатор", ,,Зъботехник", Рентгенов 

лаборант и Инспектор по обществено здраве. 

При специалност Инспектор по обществено здраве, Акредитационния 

съвет констатира, че не е изпълнена препоръка за назначаване на асистент 

с профил и квалификация за учебна практика в специалност от 

регулираните професии „Инспектор по обществено здраве“, и Частично са 



изпълнени препоръката за разработване на квалификационна 

характеристика, която да дефинира ясно и пълно професионалните 

компетенции на инспектора по обществено здраве във всички области на 

хигиената и препоръката за сключване на договори и реализиране на 

мобилност на преподаватели и студенти от специалността. По всички 

препоръки се работи активно, за да може да се отговори на изискванията 

на НАОА.  

 

ВЪТРЕШНИ ОДИТИ 

През м. ноември се проведоха ВЪТРЕШНИ РЕ-ОДИТИ на специалностите 

Медицинска козметика и Рехабилитатор, които се отчете, че Всички 

отправени препоръки направени при предходния вътрешен одит са 

изпълнени. 

Двама студента от специалностите „Медицинска козметика“ и 

„Рентгенов лаборант“, бяха поканени да участват в Експертни групи към 

НАОА за програмна акредитация на специалности в Медицински колеж - 

Плевен. 

 

МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+” 

Чрез програмата Еразъм + преподаватели и студенти могат да обогатяват 

постоянно своите познания, да обменят опит и да установяват 

професионални и приятелски контакти с колеги от други държави, което 

спомага за подобряване на работата им и на професионалното им развитие. 

студенти от МК от различни специалности изявиха интерес за 

осъществяване на мобилност по програмата „Еразъм+”, Като голям брой 

от тях взеха участие в организираните от МУ информационни срещи по 

програма „Еразъм+“. За съжаление, възможностите за обмен бяха 



ограничени, поради въведените рестрикции, свързани с епидемията от 

Ковид 19. 

Очакванията на ръководството на Медицински колеж „Йорданка 

Филаретова“ към Медицински университет- София са, че все повече 

студенти и преподаватели от всички специалности на колежа ще се 

възползват от възможностите на програмата. 

 

Преподавателски мобилности 

В Специалност „Зъботехник беше осъществен преподавателски  

обмен по програма Еразъм+ с частен колеж в гр. Люблин, Полша През 

месец октомври (25.10.22г.). Преподаватели от колежа в Полша посетиха 

учебната база на МК „Й. Филаретова“. Коментира се и учебната програма, 

провеждането на изпитите и хорариума. Установените контакти с 

преподавател от специалност „Зъботехник“ са с перспектива за бъдеща 

колаборация. Поддържа се комуникацията с другите колежи в страната. 

 

Студентска мобилност  

По програма Еразъм+ редовно се провеждат информационни срещи 

между студентите и Еразъм координатора на МК и ФОЗ проф. Янакиева. 

През зимен семестър на учебната 2021/2022 г. започна подготовка за 

студентски обмен в рамките на преддипломен стаж и летни практики . 

• специалност „Инспектор по обществено здраве“ 

За пръв път в специалност ИОЗ се открива възможност за студентска 

мобилност по програма Еразъм+. гр. Струмица, Република Северна 

Македония. Подготвя се двумесечен преддипломен стаж на 2 студентки 

от специалността: Мария Петривна Маринова и Даниела Данаилова 

Петрова в гр. Струмица, Северна Македония, за периода: 07.03.2022 - 

07.05.2022 год.  



• специалност Рехабилитатор - Румен Цветарски осъществява 

студентска мобилност по програма Еразъм+, с цел практика, във 

клиника по „Физиотерапевтична практика и масаж – Физиокинетика 

Манхайм“ гр. Манхайм, Германия.  

• специалност „Зъботехник“ 

- в гр. Лондон, Англия Мария Андрейевич, за периода: 

01.03.2022 - 30.05.2022 год.  

- в гр. Стокхолм, Швеция, Дебора Атанасова Георгиева, Рая 

Кристианова Величкова, София Гошева специалност,  

- в гр. Зост, Германия за периода: 01.03.2022 - 30.05.2022 год. 

Габриела Антонова Филипова 

 

РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ – ОБУЧЕНИЕ, 

ПРОЕКТИ. НАУЧНА ДЕЙНОСТ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ. 

 

Развитие на преподавателския състав в МК- София -2021-2022 г. 

Медицински колеж „Й.Филаретова” – София организира, поддържа и 

развива научноизследователската дейност на академичния състав. 

Научно-изследователската дейност на Медицинския колеж е 

неотменна част от цялостната многообразна и творческа дейност на 

Академичната общност на МУ – София. Основна задача на Медицинския 

колеж е да създаде възможност и осигури подкрепа за участие на 

преподаватели и студенти в научно-изследователската дейност. Връзката 

на научно-изследователската дейност с учебния процес се осъществява 

чрез преподавателите, голяма част от които са водещи специалисти и 

работят в съответната научна област. Тяхната научно-изследователска 

дейност, публикациите им, монографиите и др. достижения своевременно 

намират място в учебното съдържание. 



Медицински колеж „Йорданка Филаретова” разполага с високо 

квалифициран преподавателски състав на основен трудов договор. В 

процеса на обучение са включени водещи преподаватели, специалисти от 

различни области на здравеопазването – професори, доценти, асистенти от 

всички звена на Медицински университет – София, което гарантира 

академично ниво на преподаване. 

Научна дейност на преподаватели и студенти: 

КОНФЕРЕНЦИИ КОНГРЕСИ СИМПОЗИУМИ 

Преподавателите от Медицинския колеж участват в редица 

семинари, конференции от международен, национален и регионален мащаб 

с научни доклади, постери и съобщения. Преподавателите в МК имат 

възможност да представят резултатите от научноизследователската си 

дейност на научни конференции, симпозиуми и конгреси и да ги 

публикуват в специализирани медицински издания, в сборници от научни 

форуми, както и в научно медицинско широкопрофилно списание “Здраве 

и Наука” издание на Колежа. 

Въпреки епидемичната обстановка и ограниченията, които налага за 

провеждане на научни изяви, преподавателите от колежа активно 

участваха в научни конференции, форуми и различни изложения на фирми, 

свързани с тяхната професия, които подробно са описани в годишните 

отчети на специалностите. 

• Участие в III конгрес на БАЛОДТ /Българска Асоциация на Лаборантите в 

Образната Диагностика и Терапия/, който се проведе на 02-04.07.2021 г. 

• 19-та нац. научна сесия на МК-Плевен, гр. Плевен, 28-29.10.2021 г.  

• 6-та научна конференция с международно участие, Враца, 26.11.2021.  

• XLVII научно-технологична сесия "Контакт 2021". Окт. 2021 г.  



• През 2021 г. преподавателите от специалност “Зъботехник”  повишиха своята 

квалификация, като посетиха научни конгреси и конференции на БАЕС, БЗС, 

СЗБ, EDUCAM и др.  

• XXV Национална годишна конференция на БНДСЕХА с международно участие/ 

Конгресен Център Пампорово 

 

Студентите от специалност ИОЗ участваха в Студентски форум по 

проблемите на качеството на въздуха и неговото влияние върху здравето, 

организиран от Лекарска мрежа „Въздух за здраве“ в партньорство с 

Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“, 

Медицински колеж „Й. Филаретова“ и Студентски съвет при Медицински 

университет – София“.Форумът бе проведен на 21.10.2021 г. в електронна 

среда. Целта на форума бе в среща с лекари-експерти от различни области 

на медицината и общественото здраве да бъдат дискутирани здравните 

ефекти на замърсяването на въздуха и да се мотивират студентите за 

активно отношение и участие в дейности за подобряване на качеството на 

въздуха.  

 

За отчетния период преподаватели от Колежа изготвиха за студентите 

обучаващи се в Медицински колеж следните учебници и учебни 

помагала:  

• Съавторство на доц. М. Ляпина в учебник по Хигиена  

• Съвместна работа на колеги от МУ, МК – София и МУ, МК – 

Пловдив за преиздаване и допълнение на учебник „Обработка на 

образите в образната диагностика”, издаден от Н. Бонинска през 

2013 г. 

• Започна разработването на учебни тетрадки и учебни 

ръководства по основните дисциплини в спец. Зъботехник. 



 

Специализации 

Доц. Силвия Цанова-Савова – специализация по Токсикология, СДО, МУ - 

София  

 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ 

В края на 2021 г. в Медицински колеж  приключи изпълнението на два 

научни проекта, финансирани от СМН към МУ-София: 

•  „Проучване ефективността на иновативен модул за повишаване 

компетентността по оказване на помощ при спешни състояния 

сред студенти от Медицински колеж „Й.Филаретова”, Грант Д -

126/24.06.2020, с ръководител проф. Мая Визева, и изследователски 

екип доц Мая Ляпина, д-р Николай Хубанов, Елена Георгиева, доц. 

Дончо Етугов, гл. ас. Камелия Богданова и студентите Петър Иванов 

и Мария-Магдалена 

• Сравнителна оценка на съдържанието на антиоксидантни 

полифенолни съединения в медицински растения, техни плодове 

и хранителни добавки. СМН, ГРАНТ-2020, с ръководител доц. 

Силвия Цанова-Савова и изследователски екип доц. Стефан Великов, 

Пепа Николчова, Славейка Панева, Петя Колева, доц. Дончо Етугов 

Към настоящият момент се изпълнява научноизследователски проект 

по „Грант 2021”, на тема:  

• „Антибиотична резистентност и Антибиотична политика 

(Antibiotic stewardship) – тематично обучение на студенти от 

медицински специалности”. Водещ изследовател на проекта е 

Гл. ас. Дарина Димитрова-Стефанова, дб. Участват още 



преподавателите: Проф. д-р Е. Кьолеян,дм; Екатерина Иванова, 

Доц. Р. Николов (МФ към МУ-София и преподавател в 

специалността), Проф. д-р Р. Гергова, дм (МФ към МУ-София) и 

студент от трети курс Камелия Донкова.  

 

През 2021 год. Е спечелен инфраструктурен проект в 

колежа,финансиран от СМН на тема: 

„Интеграция на дигитално-информационен модул на базата на 

CAD/CAM технологии в обучението на студентите от специалност 

“зъботехник” на медицински колеж ”Йорданка Филаретова”.  

 

Участие на академични кадри от МК като членове на колективи в 

научни проекти в други звена на МУ 

• Проект финансиран от МУ-София. 

- Научен проект вх. вх.№ 8420/21.11.2019г. към СМН на МУ София с 

договор №116/24.06.2020 г. на тема: ”Ендодонтско и хирургично лечение 

на хронични  грануломатозни периодонтити – рандомизирано клинично 

изследване”: Ръководител: Доц. д-р Жанет Николова,дм Участници:  Доц. 

Елица Деливерска-Александрова,дм, д-р Димитър Киров, дм. Доц. 

Димитър Йовчев, дм Проф. С. Топалова-Пиринска, дм, - Базова 

организация на изпълнение на проекта: Факултет по дентална медицина, 

МУ-София. 

• Доц. Д-р Димо Кръстев, дм - член на изследователския екип в 

Научен проект на к-ра по Съдебна медицина и деонтология 

 

Има подадени два проекти по Грант от авторски колективи от МК, които 

са в процес на разглеждане от СМН. 



Проект на Министерство на образованието „Студентски 

практики– Фаза 2“ 

 Студенти и преподаватели от специалностите Рехабилитатор, 

Рентгенов лаборант и др. продължават активно да участват в Проект на 

Министерство на образованието, Проект BG05M2OP001-2.013-0001 

„Студентски практики – Фаза 2“  

В Националната програма "Млади учени и постдокторанти" 

програмата „Млади учени и постдокторанти“ за 2021г. участваха 

преподавателите Бинназ Асанова, дм, Михаела Мирева, дм и Александра 

Здравкова, дм.  

 

КУРСОВЕ 

Проведоха се три курса по СДО от преподаватели в МК обявени в 

План-разписание за продължаващо обучение на медицински сестри, 

акушерки и асоциираните медицински специалисти за 2021-2022 г., 

Издание на Медицински университет – София. 

- курс по СДО на тема: "Роля на специалисти по здравни грижи в 

рационалното лечение с антибиотици и ограничаването на 

антибиотичната резистентност" с Лектори преподавателите: 

Екатерина Иванова и гл. ас. Дарина Димитрова, дб.  

 

Извънаудиторна дейност - Специализирани курсове за студенти с 

гост лектори: 

За студентите от специалност Рехабилитатор се проведоха 

специализирани курсове с гост лектори: 

https://www.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/07/Plan-razpisanie-2021-med.-sestri.pdf
https://www.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/07/Plan-razpisanie-2021-med.-sestri.pdf


  През октомври на студентите от втори курс бе представена презентация 

от М. Алберт за запознаване с различни ортези и брейсове. 

На 22.11.21г. беше проведен семинар  на тема  „Система за подпомагане на 

ходенето и рехабилитация при лечението на централни увреди“. 

Студентите имаха възможност да се запознаят и да работят с 

функционален електоростимулатор, който в момента е революция в 

лечението на инсулти, множествена склероза, ДЦП, спинални увреди и др. 

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Комисията по управление качеството на учебния процес проследяваше и 

състоянието на материално-техническата база. Съблюдаваше за 

осъвременяването й, и за своевременното доставяне на необходимите 

материали и консумативи за качественото протичане на учебния процес. 

 специалност – Зъботехник  

Съществен акцент в дейностите на специалността „Зъботехник“ е 

провеждането за първи път на „Уводен курс за кандидат-студенти за 

специалност „Зъботехник“. Курсът беше посетен от общо 32 кандидат-

студенти и получи много висока оценка от участниците. Бяха 

организирани два курса (първи курс: 23.04.2021г. – 25.04.2021 г. втори 

курс: 11.06.2021г.-13.06.2021г.), като участие взеха общо шест 

преподаватели от специалност „Зъботехник“. Ключова е възможността за 

закупуване на техника за нуждите на специалност „Зъботехник“ на базата 

на приходи от курса. 

През учебната 2021-2022г. бяха закупени два пароструйни апарата, 

една интерактивна дъска и осем фотополимерни лампи чрез средствата от 

„Уводен курс за кандидат-студенти за специалност „Зъботехник“. 



 специалност Медицинска козметика 

- През 2021г. за нуждите на обучението по дисциплината „Козметични 

грижи”, специалността получи следните дарения: два комплекта 

професионална козметика, включващи среден и висок клас 

козметични продукти И апаратна вибрационна маска. 

- В специалност „Медицински лаборант” са закупени по Проект: 

ДОГОВОР № Д-108/04.06.2021 г., конкурс „ГРАНТ-2021” на МУ-

София: лазерно цветно Мултифункционално устройство с резервни 

тонери; лаптоп; денситометър за определяне на оптична плътност по 

МакФарланд; реактиви и материали за определяне на антибиотична 

резистентност. 

- Специалност ИОЗ дарение на инж. Р. Миткова, преподавател по 

ВиК, ОиВ, Сградостроителство и Охрана на труда, бяха закупени: 

Тест ленти за отределяне на нитрати/нитрити и Тест ленти за 

определяне на свободен остатъчен хлор Sensitive, което обезпечава 

практическите занятия по Комунална хигиена и Санитарна химия с 

необходими бързи тестове за определяне на важни химични 

параметри на питейни води, съгласно Наредба 9/2006 г.  

 

СОЦИАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ. 

БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ 

Въпреки епидемичната обстановка през годината и ограничените 

възможности за реализиране на социални обществени мероприятия и 

традиционните благотворителни инициативи  студенти и преподаватели, с 

подкрепата на ръководството от Медицински колеж „Йорданка 

Филаретова“, организираха и участваха в различни социални мероприятия 

и благотворителни мероприятия, които дават надежда и шанс за по- добро 

бъдеще на нуждаещи се.  



С инициативността си и активното си участие в тях, нашите студенти 

на практика следват заветите на една от най- бележитите български 

възрожденки и патрон на колежа- Йорданка Филаретова, която е посветила 

живота си на благотворителност и грижа за болни, бедни, бездомни и е 

основателка на училища и приюти. 

Студенти от специалност „Медицинска козметика“, и ръководителя 

на специалността бяха част от кампанията „Зелена София“- засаждане на 

цветя, в двора на колежа. Те направиха и дарение на комплекти на 

„Ръководство по медико-естетични грижи“ за библиотеката на колежа, в 

полза на студентите от специалността. 

През декември студенти от специалност „Рехабилитатор“ 

организираха благотворителна кампания –за набиране на средства 

„Подкрепа на деца без родители“, под формата на коледен базар. Със 

съпричастност към инициативата и подпомагане с парични средства се 

включиха активно и преподаватели и студенти от всички специалности на 

колежа. Със събраните средства бяха осигурени подаръци за деца сираци, 

които ще подпомогнат учебния им процес. 

Студенти и преподаватели от специалност „Рехабилитатор” 

подариха ерготерапевтични табла за възстановяване на дейностите от 

ежедневието на пациенти с неврологични и ортопедични заболявания на 

СБАПЛ „Панчарево”, 3- то ДКЦ, „Защитено жилище” в Зона Б-19 и Детски 

център за деца с увреждания. 

На 09.10.21г. студентите Октай Мюрсел, Бистра Георгиева, Нели 

Балабанова и Християн Русев предоставиха своите умения по масаж на 

участници и победители в маратона в София.  

Коледна Благотворителна инициатива организираха студенти и 

преподаватели от специалност „Рентгенов лаборант“. Те събраха сума, с 



която се закупи постелъчно спално бельо за детско онкологично отделение 

в УМБАЛ "Царица Йоанна". 

Доброволчество 

Студентите от Медицински колеж „Й. Филаретова“ активно участват 

и в борбата с пандемията от COVID-19 като доброволци в различни 

лечебни заведения, подкрепяйки работата на медицинските екипи, в 

грижите за пациентите. 

Голяма част от студентите специалност „Парамедик“ по време на 

извънредното положение в България бяха на първа линия, като доброволци 

в УМБАЛСМ „Пирогов“, УМБАЛ „Александровска“, фирми за 

дезинфекция, в екипите на ЦСМП. Някои от тях , вече работят като 

болногледачи в Ковид отделения или Спешните отделения, където, освен в 

здравните грижи за болните с корона инфекция, участват в диагностичния 

процес, чрез вземане на проби, както и в дейността на ваксинационните 

центрове. 

Във връзка с пандемията от Covid-19 в Столичната Регионална 

здравна инспекция се включиха като доброволци 5 студента от 

специалност ИОЗ, /Богомила Михайлова, Зорница Лекова и Альона 

Димитрова, от 2-ри курс – Християна Иванова и Габриела Иванова/. Които 

участваха в помощ на процеса по прилагане на противоепидемичните 

мерки и контрол на територията на София-град. В рамките на 

доброволческата си работа са попълвали Карти за епидемиологично 

проучване на заразно болен - по образец на Министерството на 

здравеопазването, събирали са данни на заразени и контактни лица, както 

и са въвеждали данни в Регистъра, който е част от Националната 

информационна система. Студентите от специалността са подпомагали 

дейностите на органите на граничен здравен контрол на ГКПП по 



прилагане на противоепидемични мерки за неразпространение на 

инфекция COVID-19, с цел обезпечаване на непрекъснат денонощен режим 

на работа. Доброволческата дейност включва също така административно 

подпомагане на държавните здравни инспектори като вписване на данни, 

сортирани на документи, подпомагане на дейностите по издаване на 

предписания за карантиране, попълване / раздаване на формуляри/ 

декларации на пристигащи лица на ГКПП. 

Репортаж за работа на доброволците в СРЗИ бе представен в Нова 

телевизия /05 януари 2022. В предаването е отразено участието на 

Богомила Михайлова като доброволец в СРЗИ.  

В тази връзка, бихме искали да подчертаем, че включването на 5-ма 

студенти от специалност ИОЗ, като доброволци към Дирекция Надзор на 

заразните болести на РЗИ се посреща с голяма благодарност от 

Ръководството на СРЗИ, като същевременно се посочва, че 

професионалната подготовка на студентите, получена в Медицински 

колеж – София допринася съществено за отличното им справяне при 

повеждане на епидемиологичните проучвания и при осъществяване на 

епидемиологичния надзор и профилактика и контрол на 

разпространението на COVID-19. 

 

Награди:  

Парични награди от бюджета на Студентски съвет за отличен успех 

получиха петима дипломанти от Випуск 2021 на Медицински колеж към 

МУ-София  

- Йоана Церовска, специалност „Зъботехник“,  

- Александра Алексиева, Специалност „Рехабилитатор“,  

- Йоана Серафимова специалност „Медицински лаборант“,  



- Теодора Караиванова, специалност „Помощник-фармацевт“,  

- Васви Шерифов, специалност „Масажист“,  

 

Декември 2021 г. - Грамота за студент на годината на МК.  

За студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова” бе 

отличена Здравка Любомирова Иванова от 2 курс, специалност „Рентгенов 

лаборант“.  

Проф. Захарина Савова, дм – Директор на МК „Й. Филаретова“ - Любим 

преподавател в областта на медико-социалните науки 

 

В заключение 

Ръководството на МК и през този семестър продължава да провежда 

устойчива политика за осигуряване качеството на учебната дейност, като 

поставя в центъра и обучението своите студенти, чрез разработени 

субординирани на МУ-София, инструкции, методически указания и 

вътрешни структури, които да гарантират качествен обучителен процес с 

използване на всички налични ресурси на колежа.  

МК поддържа на високо професионално ниво образователната, научно-

изследователската и художествено-творческата дейност сред своя 

академичен състав и студентите. 

 

 

Докладът е приет на Съвет на колежа на 10.03.2022 г. 

 Председател на комисия по качество 

 Проф. М. Визева 


