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О Т Ч Е Т 
 

за дейността на Медицински колеж 

през периода на мандат 2016 - 2019 година 

 

 

Въведение. 

 

Уважаема г-жо Председател, 

 

Уважаеми членове на Общото събрание, колеги, служители и 

студенти, 

 

Ще представя на Вашето внимание Отчет, в който са включени 

обобщени данни за дейностите, извършвани в Колежа от 01.01.2016 до 

01.12.2019 г. Предизвикателствата бяха много, динамичната среда и бързо 

променящите се условия са фактори, които значително повлияха върху 

реализацията на задачите, но ние ги приехме и продължихме да следваме 

Целта - да развиваме Колежа като устойчив в Университетската структура, 

модерен, и разпознаваем, не само в национален, но и в европейски план. 

 

 

Структура и управление на МК. 

 

Структурата на Колежа е съобразена с изискванията на  Закона за 

висшето образование и правилника на ТрУ. Последната актуализация на 

структурата е регламентирана и приета с новия Правилник за устройство, 

организация и дейност на Медицински колеж от септември 2015 г. Органи 

за управление на колежа са Общото събрание, Съветът на колежа и 

Директора на колежа, който е хабилитирано в съответната научна област 

лице.  
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За периода 2016-2019г. СК има  проведени 47 редовни заседания. 

Академичен състав. 

В колежа на основен трудов договор по настоящем има заети 12 и 0,5 

преподавателски длъжности , от които един хабилитиран  - професор; един 

асистент на 0,5 и 10 преподаватели - магистри. За изтеклите 4 години са 

назначени: 1 професор, 1 асистент на 0,5 и  2 –ма  двама преподаватели на 

цяла длъжност. Прекратени са Договорите на 2-ма професори на 0,5; на 2-

ма доценти на 0,5 и на 2 –ма преподаватели поради пенсиониране или 

напускане. 

Атестация на преподавателите в Колежа е извършена през 2017г. и 

2019г., като атестираните преподаватели са получили много добра оценка 

и са преминали в категория – старши преподавател (Табл. 1)  

Табл. 1 Справка за назначени нови служители и напуснали, конкурси 

за преподаватели, атестации в  

Медицински колеж- ТрУ за периода  01.01.2016г. до 01.12.2019г. 

 

 

Година 

Назначен 

научно-

преподавателски 

състав 

Напуснал 

научно-

преподавателск

и състав 

Назначени 

служители 

Напуснали 

служители 

Атестации 

2016 0,5 
 
 

0,5 
0,5 
0,5 

 1  

2017 1 
 
 

0,5   Нехабилитиран 
преподавателски състав - 6 
Административен персонал 
- 7 

2018 1 
 
 

1 1 1 Нехабилитиран 
преподавателски състав -1 

2019 0,5 
 
 

0,5 
0,5 

  Нехабилитиран 
преподавателски състав -2 
Административен персонал 
- 1 

 

Общо 

 

3 

 

 

4 

 

1 

 

2 

Преподаватели 9 
Администрация 8 
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    Учебна дейност и акредитации. 

 

    Учебната дейност в Колежа се развива според изискванията в 

нормативен план и потребностите на образователния процес.  

В Медицинския колеж в настоящия момент се обучават 210 студенти в 

три специалности – „Рехабилитатор”; „Медицински лаборант” и 

„Гериатричен специалист“. 

Студентите за уч. 2019/20 г. се разпределят както следва: 

 Рехабилитатор – 126 бр.  български и  чуждестранни студенти  –  от тях 3 

бр.  чуждестранни; 

 Медицински лаборант – 74 бр. български студенти;   

 Гериатричен специалист -   10 бр. 

     За периода 2016 - 2019г.  са напуснали 54  студенти и са                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

отстранени  - 66- ма, с възстановени права са 11 студенти. Прекъснали по 

различни причини са 98 студенти, по-голямата част от които във времето 

са продължили обучението си (табл. 2). 

 

Табл. 2 Брой на прекъсналите студенти в Медицински колеж: 

 
Учебна2015/2016 г. 

м.10                   м.03 

Учебна 2016/2017г. 

м.10                   м.02 

Учебна 2017/2018г. 

м.10                   м.02 

Учебна 2018/2019г. 

м.10                  м.02 

 

14                 3 

 

26                7 

 

23                  5 

 

17                 10 

 ОБЩО: 17 33 28 27 

 

Дипломираните студенти за периода са общо 226 студенти (Табл.3).  
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Табл.3  Дипломирани студенти за периода 2016 - 2019 г.: 

 
 

Година 

 

Специалност 

”Pехабилитатор” 

 

Специалност 

”Медицински 

лаборант” 

 

Специалност 

”Гериатричен 

специалист” 

 

2016 

 

20 

 

19 

 

- 

 
2017 

 
37 

 
19 

 
11 

 

2018 

 

40 

 

21 

 

9 

 
2019 

 
25 

 
23 

 
6 

 

ОБЩО: 226 

 

122 

 

78 

 

26 

 

Приемът на студенти за периода е относително постоянен за 

специалностите „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“, които през 

последните 2 години са с увеличен капацитет (табл. 4). За специалност  

„Гериатричен специалист“ се наблюдава тенденция към незапълване на 

капацитета, за което причините за комплексни. Препоръката от последната 

акредитация е да се засили КСК  с по-широка реклама на тази специалност. 

Табл. 4 Прием държавна поръчка и усвоени бройки  

Основно звено 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Медицински колеж 85 79 78 98 

Рехабилитатор 33/33 45/45 50/50 40/39 

Медицински 

лаборант 

32/32 29/29 30/30 28/28 

Гериатричен 

специалист 

(в направлението) 

20/11 20/4 10/4 30/6 

 

 

През месец септември 2019 г.  се взе Решение на АС от 29.05.2019 г. 

на ТрУ за подновяване на обучението по специалност „Парамедик“. 

Организацията на обучението започна след проведени няколко работни 
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Срещи в МОН, след Среща на министрите на здравеопазването и на МОН 

с ректорите на Медицинските университети у нас. Отпуснат бе Държавен 

Прием за парамедици, но поради липса на кандидати не се сформира група 

за обучение. Да припомня, че (през учебната 2014/15 година започна 

обучението и на първите 30 студенти от специалност „Парамедик“ на 

основание Писмо на МОН № 0406-70/15.05.2014г.  По – късно с Писмо 04-

12-40/08.04.2015 г. на М3 и Писмо 0421-110/22.04.2015 г.  на МОН се 

преустанови приема по тази специалност. Въз основа на издадената 

Заповед 1025/22.04.2015 г. на И. Д. Ректор на Тр.У студентите от 

специалността се прехвърлиха в другите специалности от професионално 

направление „Здравни грижи“).  

Всички специалности в Колежа са акредитирани с много добра 

оценка и 5 годишен срок на валидност (Табл.5). 

Капацитетът на Колежа е определен при последните акредитации 

от 2017 г. и 2019 г, е както следва:  

135 студенти за специалност „Рехабилитатор”;  

100 студенти за специалност “Медицински лаборант”; 

 60 студенти за специалност „Гериатричен специалист“. 

 

Табл. 5 Акредитирани специалности в МК   

Акредитирана 

специалност  

Протокол Оценка Срок на 

валидност 

Капацитет 

Рехабилитатор 28/21.12.2017 8,38 5 г. 135  

Медицински 

лаборант 

28/21.12.2017 8,94   5 г.  100 

Гериатричен 

специалист 

18/21.05.2019 г. 7,67 5 г.    60 

Общ капацитет    295 студенти 
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Специалност „Рехабилитатор“ – Протокол 28/21.12.2017 г. с оценка 

8,38 за 5 г. срок и капацитет 135 студенти. 

Специалност„Медицински лаборант“ - Протокол 28/21.12.2017 г. с 

оценка  8,94  за срок от 5 години и капацитет 100 студенти. 

Специалност „Гериатрични грижи“ получи много добра оценка по  

САНК , Протокол 7/12.04.2018 г. за Изпълнена Програма от мерки за 

отстраняване на констатираните слабости от предходната акредитация  и 

само след една година и много добра оценка от последната акредитация. 

Преименувана в специалност „Гериатричен специалист“ – Протокол  

18/21.05.2019 г. –с оценка 7,67 за 5 г. срок и капацитет 60 студенти. 

Обучението за всички специалности във МК е осигурено с 

преподавателски състав, по-голямата част на основен трудов договор към 

ВУ (МФ и МК). То е организирано въз основа на ЗВО и Единните 

държавни изисквания за съответните специалности за придобиване на 

висше образование, както и Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на 

система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, а така 

също и правилата за Учебна дейност на Тракийския университет и 

Правилника на ТрУ и МК.  За някои учебни дисциплини се ползват и 

външни преподаватели. Разработването  на учебните програми се 

съобразява с поставените цели на обучението, учебните планове и 

системата за натрупване и трансфер на кредити. Учебните програми са 

структурирани, съгласно изискванията на Тракийския университет и 

формата им е еднотипна.  

Периодично се извършва актуализация на учебните планове и 

учебните програми, съобразно препоръките на комисията от НАОА и ЕДИ. 

Направената е актуализация на учебните планове и на учебните програми 

за трите специалности. (Виж табл. 6) 
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Табл. 6 Актуализации на учебни планове и програми  

Актуализации по 

специалности 

Учебни планове Учебни програми 

Рехабилитатор 2 8 

Медицински 

лаборант 

2 13 

Гериатричен 

специалист 

3  (вкл. адаптирани) 25 

 

Привличането на гост-лектори бе една от задачите, поставени в 

началото на мандата. Сега отчитайки показаните резултати с 

удовлетворение се констатира, че тя е изпълнена много успешно. За 

периода са привлечени 4 –ма професори и 1 доцент, 2-ма  доктори като 

гост-лектори, вкл. и от чужбина и 6 специалисти от практиката (табл. 7). 

Лекциите на  гост-лекторите са посрещнати с интерес от преподаватели 

и студенти. Необходимо е и занапред да продължи привличането на гост-

лектори по възлови проблеми, произтичащи от учебното съдържание и 

свързани с динамичните промени в сферата на общественото здраве и 

здравните грижи. 

 

Табл. 7  Проведени лекции от Гост-лектори за периода 2016-2019г. 

Спец. „Рехабилитатор“ 1. Николай Христов - Кан-терапия -2019г. 

2. Доц. д-р Н. Димитров – Нетрадиционни методи в рех. 

2016г. 
 

Спец. „Медицински лаборант“ РЗИ – 2 

РЦТХ – 3 

МФ – 1 

 

Спец. „Гериатричен специалист“  2018г. Лекция на тема: Развитие на домашните 

палиативни и духовни грижи в България. Гост-лектор: 

проф. Пенка Маринова,дм 

 

За всички специалности  2018г. - д-р Бруно Боянов, гост-лектор от Париж, 

Франция,  „Холистичният подход при грижите за хора в 

гериатрична възраст“  
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 2018г. -проф. Вероника Шраут, Кемптен, Германия, 

„Гериатрична терапия, рехабилитация и грижи“. 

 

 2018г. Лекция на тема: „Нарастваща значимост на 

Промоция на здравето като функция на здравните 

професионалисти“. Гост-лектор: Акад.проф. Веселин 

Борисов,дмн 

 

 2018 г. Лекция на тема: „Академичният преподавател 

като будител“. Гост-лектор: Акад. проф. Веселин 

Борисов, дмн 

 

 2019 г. Лекция на тема: “Медицинските иновации за 

бъдещето и след това: посрещане на 

предизвикателствата пред здравните специалисти в 

променящия се свят“, Проф. Даниела Кингсли- Гудвин,  

Лондон, Великобритания 

  
Общо: 14 лекции 

 

В Медицинския колеж са създадени оптимални условия за реализиране 

на учебния процес за трите специалности. Разширената през 2019 г. и 

обновена  МТБ  напълно удовлетворява потребностите на обучението. 

Извършено е подобряване на условията за обучение по всички 

специалности.  

- Разшириха се пространствените възможности с разкриване на нови 

учебни зали; 

- Възможностите за ползване на нови клинични бази със сключването 

на нови Договори; 

- Обнови се обзавеждането на всички лекционни зали; 

- Закупи се нова апаратура и пособия за обучението по специалности. 

На настоящия етап внедрената система за контрол на документацията 

по ISO, работи успешно и гарантира по-добро ниво на качеството на 

документите с вътрешен  и външен произход.  

Подобрен е потокът на входящи и изходящи документи, 

своевременното им получаване от деловодството на ТрУ и входирането им 

в документацията на МК. 
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Научна дейност и публикационна активност. 

 

Научната дейност в МК – Ст.Загора за периода се развива, съобразно 

изискванията на национално и университетско ниво, както конкретните  

потребностите за обучение по трите специалности. Трябва да се отбележи, 

че научната продукция на преподавателите от Колежа се обогатява 

постепенно, и през последните години се отчита повишаване на 

публикационната активност. (Табл. 8)  

Все още няма достатъчно публикации в световните бази данни Scopus  

Web of Science,  в сравнение с продукцията на преподавателите в 

останалите структурни звена на Университета, но това се обяснява най-

вече с недостатъчния брой на хабилитираните преподаватели на основен 

трудов договор.  

 

Табл. 8 Брой научни публикации на преподавателите от 

Медицински колеж за периода 2016-19 г. 
 

Основни публикации в съответната научна област Брой доклади и 

публикации 

Публикации в списания с ИФ (Web of Science) и (Scopus) 5 

Публикации, които са реферирани и индексирани в световни вторични литературни 

източници и не реферирани и индексирани в световни вторични литературни 

източници: 

Спец. „Рехабилитатор“ 

 

40 

Спец. „Медицински лаборант“ 

 

43 

Спец. „Гериатричен специалист“ 

 

13 

Други преподаватели 13 

Общо: 114 

 

С оглед на това, че изискванията непрекъснато се завишават се 

стимулира научната дейност сред преподавателите и студентите. Забелязва 

се повишаване на студентската активност и участието им в научни форуми 

и  Проекти. (табл. 9). 
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Табл.9 Участие на студенти в НИД – (конференции) 

Специалност Брой доклади Брой  

участия на 

студенти 

 

Спец. „Рехабилитатор“ 
 

12 18 

Спец. „Медицински лаборант“ 

 

18 20 

 Спец. „Гериатричен специалист“ 

 

7 17 

Общо: 37 55 

 

Стимулирането на научната дейност сред студентите е една от 

препоръките и на Експертните групи за акредитация. 

През отчетния период за проведени 4 научни форума, от които 2 

конференции с международно участие, което е много добър показател за 

научната дейност в Колежа, както и неговата разпознаваемост в 

европейско план.  Участието на учени от световна величина (Проф. 

Добрин Свинаров, Акад. Професор Владимир Хавинсон, Акад. Проф. 

Владислав Безруков, Проф. Драгана Динич) е много добър атестат за 

високото ниво на научните форуми. 

 

Проведените научни форуми за периода са:  

 

1. През 2016 г. - Юбилейна научна конференция за преподаватели, 

студенти и специалисти по здравни грижи с международно участие 

10 години специалност Медицински лаборант в МК-Стаара 

Загора. 

2. През 2017 г. - Юбилейна научна конференция с международно 

участие «Стареене, здраве, гериатрични грижи» за преподаватели, 

студенти и специалисти по здравни грижи. 
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3. През 2019 г. Научно-практически студентски семинар посветен на 25 

години от създаването на специалност „Рехабилитатор“ в 

Медицински колеж, Тракийски университет - Стара Загора. 

4. Младежка конференция с участието на студенти от МК по Проект на 

Зонта клуб „Бъдеще без агресия“ – 25 ноември, 2019 г. 

Израстването на преподавателите и повишаването на тяхната 

квалификация са гаранция и за качеството на обучението. За периода след 

проведените атестации 3 – ма преподаватели са преминали в длъжност 

старши преподавател. Насърчава се участието в СДО и чуждоезиковото 

обучение на преподавателите, както и включването им в докторантско 

училище и зачисляването им в докторантури. Към настоящия момент в МК 

има двама докторанти. 

Преподавателите имат възможност да посещават и всички курсове, 

които се организират на ниво ТрУ и Централна университетска 

библиотека.  (Табл. 10) 

 

Табл.10 Участие в курсове за следдипломна квалификация, 

докторантско училище и чуждоезикови курсове за преподаватели от 

МК: 
Спец.“Рехабилитатор“  СДО –  5 (курсове организирани от БАПЗГ) 

 Докторантско училище – 1 преподавател 

 Специализирани курсове - 9 (към АФБ) 

 

Спец.“Медицински 

лаборант“ 

 СДО – 20  (курсове организирани от БАПЗГ) 

 Докторантско училище – 3 преподаватели 

 Чуждоезикови курсове Ниво Английски език В1 – 2  

 Медицински английски език – 2  

Спец.“Гериатричен 

специалист“ 
 Докторантско училище – 1 преподавател 

 СДО –  1 (курсове организирани от БАПЗГ) 

  

 

Международно сътрудничество и мобилност в Медицински колеж на 

ТрУ. 

 

През последните няколко години Медицински колеж активно развива 

и разширява дейността си в рамките на Секторна програма Еразъм плюс и 
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извън нея. Създадени  са редица нови контакти с висши училища и бази от 

практиката в държави от Европейски съюз, Турция и Македония. Колежът 

има сключени до сега 12 договора със страни от ЕС - Латвия,   Литва 

Германия, Австрия, вкл. 3 нови за периода със Словения и Македония. 

Осъществени са голям брой изходящи и входящи преподавателски и 

студентски мобилности и по този показател Колежа заема челно място 

сред малките звена на Университета и някои факултети. 

През периода 01.01.2016-30.11.2019 г. мобилността  за Медицински колеж 

е следната: 

Изходяща студентска мобилност: 33 бр. 

Входяща студентска мобилност: 17 бр. 

Изходяща преподавателска мобилност: 29 бр. 

Входяща мобилност на преподаватели и служители: 5 бр. 

Изходяща мобилност на служители: 3 бр. (Табл. 11) 

 

Табл. 11 Реализирани мобилности за периода в МК 

Уч. година Изход. 

студенти 

Вход. 

студенти 

общо Изход. 

преподаватели 

Вход. моб. на 

преподаватели 

и служители 

общо Служ. 

2015/2016 

(след 01.01.2016) 

       

Рехабилитатори 3 2 5 3  3  

Мед. лаборанти 1  1 2  2  

Гериатр. спец. 3  3 2  2  

2016/2017        

Рехабилитатори 5 2 7 1  1 2 

Мед. лаборанти    1  1  

Гериатр. спец. 3 4 7 4 2 Германия 6  

2017/2018        
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Рехабилитатори 6  6 1  1  

Мед. лаборанти    3  3  

Гериатр. спец. 4 3 7 2 1 Германия 

2 Литва 

5  

2018/2019        

Рехабилитатори 7 2 9 3  4 1 

Мед. лаборанти  2 2 4  4  

Гериатр. спец.  1 1 2  2  

Преподав. по 

английски език 

   1    

2019/2020        

Рехабилитатори 1 1 1   1  

Мед. лаборанти        

Гериатр. спец.        

Всичко: 33 17 49 29 5 35 3 

 

Продължава дейността по осъществяване на нови контакти и 

партньорства. 

 

Работа по проекти на Медицински колеж: 

 

Медицински колеж работи и по редица проекти, както на 

университетско, така и на регионално и национално ниво. Колежът е 

предпочитан партньор в Проекти с неправителствени организации и 

Община Стара Загора. 

 През последните години работата по университетски проекти, дава 

възможност за реално използване на средствата за наука с оглед 

оптимизиране на обучението. За изтеклия период МК ежегодно участва с 

един университетски Проект, в който като колектив се включват 

преподавателите и студенти от специалностите на МК. (Табл. 12) 
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Табл. 12 Участия в Научни проекти на МК 
 

година проект Участие 

преподаватели 

Участие 

студенти 

2016г.  Проект МК/2016 „Прилагане на комплекс от 

мероприятия за подобряване на колаборацията на 

Медицински колеж при Тракийски университет Стара 
Загора с учебно-практическите бази“ – Университетски 

проект на МК с ръководител доц.д-р Димитър 

Сиврев,дм – 2016г. 

 Проект „Превенция и профилактика на проблеми 

свързани с опорно-двигателния апарат при децата, 

хиподинамията и наднорменото тегло“ – проект на 

Ротари клуб, Община Ст.Загора и МК  

 ПРОЕКТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ 
на тема: “10 години специалност Медицински лаборант 

в Медицински колеж  - Стара Загора“ - Ръководител 

доц. д-р В. Цонева, дм 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

25 

 

 

3 

2017г.  Проект МК/2017 Научен проект - на Медицински 
колеж „Модернизиране на учебния процес чрез 

включване на интерактивна презентационна система в 

обучението на студентите от Медицински колеж Стара 

Загора“; Ръководител доц. Кремена Митева,дп – 2017г. 

 Проект 3НФ/2017„Научна конференция с 

международно участие за преподаватели, студенти, 

професионалисти по здравни грижи и специалисти в 

областта на гериатрията и геронтологията „Стареене, 

здраве, гериатрични грижи“ – ръководител на проекта 

проф. Христина Милчева, дп, проекта е едногодишен за 

2017г. 

 

 

11 

 

 

 

10 

 

3 

 

 

 

3 

2018г.  ПРОЕКТ№МК/2018г.  - Изработване на превантивна 

програма за подобряване качеството на живот на лица в 

риск от заболяване от остеопороза – ръководител на 

проекта доц. д-р Борислава Г. Чакърова, дм – 

двугодишен проект 2018-2020г. 

 

12 12 

2019г.   Проект 7НФ/2019 - "Научно-практически студентски 

семинар посветен на 25 години от създаването на 

специалност "Рехабилитатор" в Медицински колеж, 

Тракийски университет" - университетски проект за 

дофинансиране на научен форум. Ръководител на 

проекта проф. Христина Милчева, дп 

 Проект на „Зонта клуб“ Стара Загора  „Бъдеще без 

агресия“  

 

 

6 

 

 

3 

 

4 

 

 

68 

  Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН 

„Студентски практики“ – по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

финансиран от ОП НОИР 

9 115 

Общо  73 239 

 

Активно участие има МК в Проект „Студентски практики“, по 

който се договориха партньорства  с бази от практиката, не само в Стара 

Загора, но и в други градове на страната - Хасково, Плевен, Пловдив, 
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Варна, Бургас, Разград, Гоце Делчев, Казанлък,  и  др.. На базата на тези 

партньорства са осъществени 115  практики на студенти от Колежа. (Табл. 

13). 

Обратната връзка от страна на работодателите и студентите относно 

провеждането на практиката е изцяло положителна. Трябва да се отбележи 

и, че Медицински колеж първи се включи в Проекта „Студентски 

практики“ от станалите звена на  Тракийски университет. 

 

Табл. 13 Участие на МК В Проект „Студентски практики“ за 

периода 
 

Специалности в МК  2016-1019г. 

Рехабилитатор 50 

Медицински лаборант 55 

Гериатричен специалист 10 

Общо  115 

 

 

Административен състав. 

 

Административният състав на Колежа е оптимален и като численост 

задоволява потребностите на учебния процес. За поемането на 

допълнителни отговорности се прилагат регламентираното по Приложение 

2 от Вътрешните правила за работната заплата на ТрУ допълнително 

заплащане за специфични дейности.  

Преразгледаха се и се актуализираха Длъжностните характеристики 

на всички преподаватели и служители. Извърши се оценка на риска за 

преподавателите и служителите и се разработи  Програма за преодоляване 

на рисковите фактори и безопасност при работа. Провеждат се периодично 

и профилактични прегледи със Службата по трудова медицина и се 

изпълняват препоръките от страна на работодателя. 

Считам за важно, да продължи процесът на установяване и 

регулиране на оптимални взаимоотношения, които да стимулират 

позитивна трудова среда за всички служители и преподаватели в Колежа 
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Библиотека и информационна дейност.     

През отчетния ( 01.01. 2016 до 01.12.2019 год.) период целите, 

поставени за библиотеката са съобразени с образователните приоритети на 

Медицински колеж. Библиотеката на колежа е специализирано 

библиотечно, информационно и библиографско звено за обслужване на 

студенти и преподаватели, не само в рамките на Медицински колеж, но и 

териториторията на  Тракийски Университет - Стара Загора. На  площ от 

55 квадратни метра е разположена заемна и читалня. Читалнята разполага с 

14 броя места, като 4 от тях са автоматизирани и имат връзка с интернет. 

Използва се библиотечно-информационна система разработена чрез 

програмен продукт на фирма „РС-ТМ“ Автоматизирана Бибилиотека /АБ/- 

София. 

  Комплектоване на библиотечния фонд 

 За нуждите на учебната и научна работа библиотеката разполага  в 

момента с около 7754 тома книги -  4138 библиотечни единици от тях са 

медицинска литература.  Периодиката е от специализирани медицински 

списания, които отразяват новостите в насока на основните специалности в 

колежа Рехабилитатор, Медицински лаборант и Гериатричен 

специалист в направление «Здравни грижи».  Фондът се допълва и 

обновява непрекъснато. Това се осъществява с покупка и дарения на 

преподаватели от МК, МФ и и ТрУ по основните изучавани дисциплини. 

Електроненият каталог улеснява търсенето на необходимата 

литература от читателите. В табл. 14 е даден броя на читателите за 

разглеждания период. 
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Табл. 14 Брой на читателите в библиотеката на МК  за периода  2016-

2019 год. 

Година 

 

 
Читатели 

Брой 

посещения 

Заети библ. 

материали 

 Общо Препода- 

ватели 

Студ

енти 

Други  Медиц. 

литер. 

Други 

        

2016 152 15 125 12 976 1093 35 

2017 134 10 117  7 1039 726 33 

2018 118 8 105  5  933 881 23 

2019 125 11 109 6 1037 1156 16 

        

 

За периода са регистрирани общо 529 читатели като 456 са студенти.   

Направи се ремонт на обособената читалня. Обнови се работното 

пространство за студентите с нова по-удобна маса и нови компютри. С 

това се улесни работата на студентите при изготвяне на реферати, задания 

и дипломни работи. 

Комплектуването на задължителна и препоръчителна литература 

става, като  предварително се сондира мнението на преподавателите по 

специализираните изучавани дисциплини. Това позволява оптимизация 

при попълването на библиотечния фонд и неговото ефективно използване 

по предназначение. (Табл. 15) 

 

 

Табл. 15 Постъпили томове в библиотеката на МК през периода 2016– 

2019 г. 

  
Година Брой 

томове 

Покупка Дар Медицинска 

литература 

2016 131 91 40 131 

2017 49 40  9 49 

2018 25 19 6 25 

2019 11 8 3 11 

     

общо 216 158 58 216 
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Информационното обслужване се осъществява чрез електронни и on 

line бази данни. 

През месец март на 2016 година премина обучение за ползване база 

данни «Scopus”- в крак с науката. В нея се съхранят 61 мил.записа от 22 

025 периодични издания и 120 000 книги.  

С помощта на Централна университетска библиотека през годината 

преподаватели и студенти имаха достъп до онлай колекцията на ProQuest, 

като бяха включени три колекции до 30 ноември 2016 г. ProQuest Central е 

мултидисплинарна база данни с около 24 000 заглавия в области на 

бизнеса, медицината, социални , хуманитарни и природни науки. На 17 

ноември 2016 година се проведе и обучение съвместно с Библиотеката на 

ТрУ-Стара Загора и Кларивейт Аналитис на тема: 

”Изследователският цикъл и път към успешното публикуване на 

научни разработки и резултати”. Ползват се още база данни на „Science 

Direct”; „EBSCO „ и „Springer”. 

През месец февруари 2017 година с представители на Elsevier се 

осъществи семинар Първи стъпки в Scopus. Това е библиографска и 

наукометрична база данни, съдържаща над 22 000 рецензирани издания от 

5000 издатели във всички предметни области за анализ и оценка на научна 

продукция. Присъстващите се запознаха с : 

- откриване информация за нови ресурси в научната област в която 

работят; 

-  сравняване и оценяване  списания,  за да преценят къде да 

публикуват своите разработки и статии; 

-  как да следят профили на автор и и институции; 

-  използване  различни компютърни мрежи на ниво статия, 

списание и автор. 

През 2018 година студенти и преподаватели имаха достъп в рамките 

на Университетската компютърна мрежа до няколко бази данни: Academic 
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Search Complete, CAB Direct, EBSCO, MEDLINE Complete  и други 

източници в области като  биология, химия, фармация, психология, право, 

медицина и много други. 

Модернизацията  на библиографското информиране е основна 

задача за библиотеката и е пряко свързана с елекронизацията на 

бибилиотечните услуги.  

Библиотечните процеси са автоматизирани чрез Автоматизирана 

Библиотека (АБ) - програмен пакет на фирма РС-ТМ София.  

Изградени са  следните бази данни:  

- комплектуване  

- каталог-  записите са 4262; 

- периодика-  7 записа; 

- книгозаемане-  2800 заглавия;  

- обработка на статии и приемане на данни - 530 

записа. 

 През отчетния период редовно бе извършен абонамент за списания с 

медицинска насоченост и тясно свързани със специалностите в 

Медицински колеж в направление «Здравни грижи», както и 

специализирани издания за «Финансово-счетоводен» и «Човешки 

ресурси». (Табл. 16) 

 Табл. 16 Абонамент за 2016-2019 год. 

Година Брой 

заглавия 

Обща сума 

лева 

2016 12 1026 

2017 12 1120 

2018 13 1220 

2019 12 936 

  4302 

 

 Увеличи се посещаемостта на студенти на Медицински факултет от 

специалност «Управление на здравни грижи», «Лекарски асистенти» и 

«Медицинска рехабилитация и ерготерапия». Това е доказателство за 
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богатото разнообразие на специализана литература в област медицина, 

биология, психология и педагогика от учебници и ръководства. 

Преподаватели, студенти и служители имат достъп до всички 

бибилиотечни единици, с които разполага библиотиката на Медицински 

колеж. 

Представяме и Списък на изданията във връзка с проведените Научни 

Форуми в МК. 

 

С П И С ЪК 

на 

сборници  с доклади от конференции проведени в Медицински колеж  

 

1. Стратегии и иновации в развитието на медицинското 

образование.  

65 години Мдицински колеж- октомври 2012. 28; 80 с., ISBN 978-

954-9443-63-9 

 

2. 20 Години специалност „ Рехабилитатор“– май 2014 година.  

28; 144 с., ISBN 978-954-305-372-8 и СД 

 

3. Юбилейна научна конференция за преподаватели, студенти и 

специалисти по здравни грижи с международно участие. 

 10 години специалност „Медицински лаборант“- октомври 

2016 година. 28; 108 с., ISBN 978-954-305-372-8 и СД 

 

4. Научна конференция с международно участие “Стареене, здраве, 

гериатрични грижи“- май 2017 година. Електронен вариант, 

ISBN 978-954-338-141-8 

 

5. Алманах „70 години Медицински колеж-Стара Загора -

Качество и професионализъм“  - април 2018 година, 20; 60 с., 

ISBN 978-954-305-46 
 

 

Материално-техническа база. 

 

МТБ на Колежа периодично се обновява посредством текущи 

ремонти, ново обзавеждане и техническо оборудване. За отчетния период 

се извършиха следните по-важни ремонти:  
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- Реновира се Аулата на Колежа; 

- Декорира се интериора на Колежа на трите етажа с информационен 

кът за студентите; 

- Извърши се реновиране на 2 кабинети и на административния етаж и 

3 преподавателските кабинети; 

- Разшириха се възможностите за ползване на нови клинични бази – 

подписаха се нови договори, в т.ч. и с частни структури 

- Извърши се ремонт на входа на Колежа;  

- Ремонт на учебни зали; 

- Обзавеждане на лабораториите и учебните зали; 

- Разкри се УСК на МК в ДИПКУ  с текущ ремонт 

 

Подробно описание на МТБ и придобитите дълготрайни активи 

са дадени във Финансовия отчет. 

 

Връзки с обществени организации и бизнеса. 

 

МК активно работи през последните години за поддържане на 

установените и създаване на нови  контакти и сътрудничества с 

обществени и бизнес организации, работодатели заинтересувани от 

реализацията на студентите. Създадените партньорства и сътрудничества 

имат до голяма степен влияние върху качеството на практическото 

обучение и значително улесняват студентите при тяхната реализация. 

Пример за ползотворни сътрудничества са установените контакти с 

посочените структури: 

 СПА Медикал хотел Севтополис, Павел Баня; 

 Балнеохотел Минерал, с. Ягода; 

 Перфект Медика, Стара Загора; 

 Неправителствени организации и Сдружения – Ротъри клуб, 2017г., 

Зонта клуб, 2019г. 
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Финансов   отчет  
 

 

Самостоятелен бюджет. Касови разходи за отчетния период. 

Медицински колеж - Стара Загора прилага Националните счетоводни 

стандарти и специфичните указания на Министерство на Финансите за 

бюджетните предприятия в съответствие с приетата Счетоводна политика 

на Тракийски университет.  

Финансово-икономическото състояние на колежа за отчетния период 

е стабилно и обезпечава нормалното функциониране на учебния процес. 

1. Приходи за дейността 

Приходите на Медицински колеж в съответствие със самостоятелния 

бюджет за посочения период са отчетени съобразно изискванията на 

действащата Счетоводна политика, Счетоводни стандарти и указания, като 

същите са документирани законосъобразно и са подписвани от 

съответните материално отговорни и длъжностни лица. 

Приходната част на Самостоятелният бюджет на Медицински колеж 

се формира от средства от държавния бюджет (субсидия) и от собствени 

приходи.  

Държавната субсидия се формира от броя на студентите, умножена 

по определения от правителството норматив за издръжка на един студент, 

съответния коефициент по професионални направления и коригирана с 

отчисления за общи разходи за администрация и управление на 

Университета. 

През следващата година ще влезе в действие нова методика за 

определяне на размера на субсидията по отделните структурни звена на 

Тракийски университ. Основен компонент в методиката за определяне на 
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приноса на участие на преподавателите от съответното звено в 

изпълнението на учебния план по съответното професионално 

направление. Извежда се процент на участие, като извлича и калкулира от 

учебните планове на специалностите по всяко професионално направление 

броя на часовете, които се изпълняват от всяко основно звено. Освен това 

има и допълнителна регулация, подробно посочена в методиката. 

В момента няма достатъчно аналитична информация да се изчисли 

точно влиянието на новата методика върху самостоятелния бюджет на 

Медицински колеж. Да, новата Методика може би по-справедливо ще 

разпределя субсидията, но следва ръководството на Медицински колеж да 

предприеме съответните мерки за адаптиране съобразно новите условия. 

През последната учебна година 48 % от общата учебна заетост е 

изпълнена от преподаватели на основен договор в Медицински колеж, 26% 

от преподаватели назначени по извънтрудови правоотношения и 25 % от 

преподаватели на Медицински факултет. Усилията трябва да се насочат 

към значително увеличаване на дела на учебна заетост, изпълнявана от 

преподаватели на Медицински колеж. 

През следващите години равнището на субсидията значително ще се 

намали в следствие на прилагането на новата методика за определяне на 

субсидията. Вероятността годишния размер на определената субсидия по 

новата методика да е по-малък от годишния размер на разходите е голяма, 

но имайки предвид размера на преходния остатък (натрупван десетки 

години) рисковете ще настъпят след 3-4 години. 

Елементите на изпълняваните самостоятелни бюджети през отчетния 

период са дадени в табл. 17.   
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Табл. 17 Изпълнение на самостоятелните бюджети за периода 

Показатели 

Уточнен 

план 

01.01.2019-

01.12.2019 

Уточнен 

план 

01.01.2018-

31.12.2018 

Уточнен 

план 

01.01.2017-

31.12.2017 

Уточнен 

план 

01.01.2016-

31.12.2016 

Субсидия 579 492 505 987 513 406 549 046 

Преходен остатък 878361 819610 775860 589570 

Собствени приходи 169 906 153 740 192 600 201 280 

Самостоятелен бюджет общо: 1 627 759 1 479 337 1 481 866 1 339 896 

 

Общото равнище на самостоятелния бюджет в отделните години 

варира. Към края на отчетния период самостоятелния бюджет е нараснал 

спрямо 2016 г. с 287 863 лв. или с 21%. Графично изображение на 

самостоятелния бюджет е представено на Фиг. 1 Самостоятелен бюджет 

на Медицински колеж (виж Приложения). 

Интерес представляват промените в структурата на самостоятелния 

бюджет. Относителният дял на субсидията в самостоятелния бюджет е 

намаляла спрямо началото на отчетния период (2016 г.) с 5 пункта, делът 

на преходния остатък се увеличил с 10 пункта, а делът на собствените 

приходи е намалял с 5 пункта. Графично изображение на структурата на 

самостоятелния бюджет е представено на Фиг. 2 Структура на 

самостоятелния бюджет (виж Приложения). 

Касовото изпълнение на собствените приходи за Медицински колеж 

през отчетния период по параграфи е дадено в табл. 18. 

Табл. 18 Приходи за отчетния период по параграфи 

§§ Параграфи 
Отчет 

01.01.2019-

01.12.2019 

Отчет 

01.01.2018-

31.12.2018 

Отчет 

01.01.2017-

31.12.2017 

Отчет 

01.01.2016-

31.12.2016 

24-00 Приходи и доходи от собственост 142 459 153 717 170 878 173 719 

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 368 20 11 0 

37-00 
Внесени ДДС и други данъци върху 

продажбите 
-63 -117 -4 -166 
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  Всичко приходи:  142 764 153 620 170 885 173 553 
 

  

Подробна информация по подпараграфи е посочена в Таблица 18.1 в 

Приложения към доклада. 

Собствените приходи се формират от такси за обучение, такси от 

административни услуги и наем. Реализираните собствени приходи през 

отчетния период са дадени в Разшифровка към табл.18. 

РАЗШИФРОВКА към Табл.18 

на §§ 24 - 04 "Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция" 

 

№ по 

ред 

ВИДОВЕ ПРИХОДИ 

Отчет 
01.01.2019-
01.12.2019 

Отчет 
01.01.2017-
31.12.2017 

Отчет 
01.01.2017-
31.12.2017 

Отчет 
01.01.2016-
31.12.2016 

§§ 24 - 04 "Нетни приходи от продажби на услуги, 

стоки и продукция" 138 938 150 807 169 161 171 429 

1 
 Приходи от такси за обучение на студенти, 

докторанти и специализанти  135 457 148 123 162 092 162 424 

2 
 Приходи от конференции, форуми, сесии, 

научни съвети и семинари 
- - 4 320 3 880 

3  Приходи от административни такси и услуги 3 018 2 240 2 290 4 486 

4 
 Приходи от услуги - библиотека и др. услуги  

463 444 459 639 

 Равнището на касовото изпълнение на приходите от такси за 

обучение е с тенденция за намаляване. През 2019 г. таксите за обучение на 

студенти са по-малко от същите за 2016 г. с 26967 лв. (намаление със 17%).  

 По-голямата част от таксите за обучение са постъпвали в срок. При 

една част от студентите има закъснение в плащането на таксите.  

 Във връзка със сключените договори за обучение при закъснение в 

плащането на таксите за обучение са начислявани дължимите лихви (Табл. 

18.2). 

Табл. №18.2  

№ по 

ред 

ВИДОВЕ ПРИХОДИ 

Отчет 

01.01.2019-
01.12.2019 

Отчет 

01.01.2017-
31.12.2017 

Отчет 

01.01.2017-
31.12.2017 

Отчет 

01.01.2016-
31.12.2016 
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1 

Начислени просрочени вземания за такси 

за обучение за неплатени такси в срок 
6 300 10 971 31 130 20 110 

2 

Съотношение просрочени вземания към 

общо такси за обучение 
5% 7% 19% 12% 

 През последните две години се наблюдава снижаване на начислените 

просрочени вземания. 

 Приходите от наеми са реализирани от отдаване под наем на площи, 

на които са поставена вендинг машини въз основа на сключени договори 

след проведена съответната процедура съгласно нормативните изисквания. 

Наемните вноски са постъпвали в срок. В отделни случаи са констатирани 

закъснения и са начислявани лихви. 

РАЗШИФРОВКА към Табл.18 

 на §§ 24 - 05"Нетни приходи от НАЕМИ НА  ИМУЩЕСТВО" 

 

  

№ 

по 

ред 

ВИДОВЕ ПРИХОДИ 
Отчет 

01.01.2019-

01.12.2019 

Отчет 

01.01.2018-

31.12.2018 

Отчет 

01.01.2017-

31.12.2017 

Отчет 

01.01.2016-

31.12.2016 

 §§ 24 - 05"Нетни приходи от НАЕМИ НА  

имущество" 3 521 2 910 1 717 2 289 

1 ВЕНДИНГ КАФЕ  ООД съгл дог.               - 391 1 717 2 289 

2 БАЛКАМ ГРУП ЕООД съгл дог. 3 521 2 519                 -                - 

 

2. КАСОВИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА: 

Разходените по бюджета средства са за възнаграждения на персонала 

по трудови и извънтрудови правоотношения и социални осигуровки на 

щатния и нещатен персонал,  за текуща издръжка на обучението и за 

капиталови разходи. 

Извършените разходи в изпълнение на самостоятелния бюжет са 

документирани съобразно изискванията на СФУК.  Направените разходи 

са целесъобразни и са в съответствие с бюджетната рамка за съответната 

година, целите и задачите на колежа.  

Трудовите възнаграждения на персонала по трудови 

правоотношения и на тези по извънтрудови правоотношения, са 
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начислявани и изплащани своевременно. Установените със закон 

осигурителни вноски върху фонд работна заплата и здравните осигуровки 

на студентите са отчитани своевременно като трансфер. 

През отчетния период напълно са удовлетворявани заявените нужди 

за канцеларски материали, други малоценни и малотрайни предмети, 

работно облекло и др. Учебната  дейност  е обезпечена с всичко 

необходимо за нормалното протичане на учебния процес. Учебните зали са 

снабдени с модерна компютърна и мултимедийна техника и всяка година 

се обновяват с нови. 

Самостоятелният бюджет и неговото касово изпълнение е съставен 

от две дейности: дейност 341 Академии, университети и висши училища и 

дейност 349 Приложни научни изследвания в областта на образованието. 

 Извършените касови разходи общо за двете дейности по основните 

разходни пера са дадени в Табл. 19. 

Табл. 19  Касови разходи за дейността общо за Медицински колеж по 

параграфи в лв. 

§§ Параграфи 
Отчет 

01.01.2019-

01.12.2019 

Отчет 

01.01.2018-

31.12.2018 

Отчет 

01.01.2017-

31.12.2017 

Отчет 

01.01.2016-

31.12.2016 

01-00 Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 
307 927 345 382 343 416 303 701 

02-00 Други възнаграждения и плащания за 

персонала 27 140 48 257 47 672 37 890 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
57 433 67 960 65 650 54 326 

10-00 Издръжка 131 825 121 533 168 443 96 732 

19-00 Платени данъци, такси и 

административни санкции 
292 478 364 2 575 

52-00 Придобиване на дълготрайни 

материални активи 22 792 17 207 14 996 10 556 

53-00 Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи 1 104 0 0 985 

  Всичко разходи: 584 513 600 817 640 541 506 765 
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Извършените касови разходи за дейност 341-Академии, 

университети и висши училища през отчетния период по параграфи са, 

както следва (табл. 19.1): 

 Табл. 19.1 Касови разходи по параграфи за дейност 341 

§§ Параграфи 
Отчет 

01.01.2019-

01.12.2019 

Отчет 

01.01.2018-

31.12.2018 

Отчет 

01.01.2017-

31.12.2017 

Отчет 

01.01.2016-

31.12.2016 

01-00 

Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

307 927 345 382 343 416 303 701 

02-00 
Други възнаграждения и плащания за 

персонала 
26 938 48 207 47 472 37 890 

05-00 
Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
57 421 67 954 65 633 54 326 

10-00 Издръжка 126 757 118 707 163 350 92 600 

19-00 
Платени данъци, такси и 

административни санкции 
292 478 364 2 575 

52-00 

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
22 792 17 207 14 996 10 556 

53-00 

Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи 1 104   0 985 

  Всичко разходи 543 231 597 935 635 231 502 633 

Детайлна информация за касовите разходи за дейност учебна по 

подпараграфи през отчетния период е представена в Табл. № 19.1.1, в 

приложения към доклада. 

Извършените касови разходи за дейност 349 Приложни научни 

изследвания в областта на образованието през отчетния период са както 

следва Табл. 19.2: 

Табл. 19.2 Касови разходи по параграфи за дейност 349 

§§ Параграфи 
Отчет 

01.01.2019-

01.12.2019 

Отчет 

01.01.2018-

31.12.2018 

Отчет 

01.01.2017-

31.12.2017 

Отчет 

01.01.2016-

31.12.2016 

02-00 
Други възнаграждения и плащания за 

персонала 
202 50 200 0 

05-00 
Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 12 6 17 0 
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10-00 Издръжка 5 068 2 826 5 093 4 132 

  Всичко разходи 5 282 2 882 5 310 4 132 

Детайлна информация за касовите разходи по подпараграфи за 

дейност 349 е посочена в Табл.№ 19.2.1 в  приложения към доклада. 

3. Научни проекти 

През отчетния период са одобрени и реализирани следните научни 

проекти: 

Табл. 20 Научни проекти през периода 

№ 

по 

ред 

Научни проекти 
План в 

лв. 
Период Ръководител 

Изпълнение 

в лв. 

1 

Научен форум – Научно 

практически студентски семинар, 

посветен на 25 год. от създаването 

на спец. Рехабилитатор  

2300 2019 

Проф. 

Христина 

Милчева 

1670 

2 

Изработване на превантивна 

програма за подобряване качеството 

на живот на лица в риск от 

заболяване от остеопороза 

10000 
от 2018 и 

2019 

доц. Б. 

Чакърова 
3612 

3 

Научна конференция „Стареене, 

здраве, гериатрични грижи" 2000 2017 

Проф. 

Христина 

Милчева 

1352 

4 

Модернизиране на учебния процес 

чрез включване на интерактивна 

презентационна система в 

обучението на студентите от 

Медицински колеж - Стара Загора 

7560 2017 
доц. Кремена 

Митева 
4380 

5 

Прилагане на комплекс от 

мероприятия за подобряване на 

колаборацията на Медицински 

колеж към Тракийски университет - 

Стара Загора, с учебно -

практическите бази. 

8000 
от 2016 

до 2017 
Проф. Сиврев 5391 

6 

10 години специалност медицински 

лаборант в Медицински колеж –

Стара Загора“ 
3059 

от 2016 

до 2017 

доц. Ваня 

Цонева 
2538 

 

С изключение на позиция №1 и 2 всички останали са приключили.  
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4. Капиталови разходи  

През отчетния период за извършени капиталови разходи общо и по 

вид, както следва  Табл. 21: 

Табл. 21 Капиталови разходи общо и по вид 

§§ 
 

Параграфи и подпараграфи 

Отчет 

01.01.2019-

01.12.2019 

Отчет 

01.01.2018-

31.12.2018 

Отчет 

01.01.2017-

31.12.2017 

Отчет 

01.01.2016-

31.12.2016 

52-00   

Придобиване на дълготрайни 

материални активи 
22 792 17 207 14 996 10 556 

  52-01 придобиване на компютри и хардуер 4 644 6 668 5 156 7 002 

  

52-03 придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения 
16 080 5 120 9 840 0 

  52-05 придобиване на стопански инвентар 2068 5 419 0 3 554 

53-00   

Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи 
1 104   0 985 

  

53-01 придобиване на програмни продукти и 

лицензи за програмни продукти 1 104 0 0 985 

 

Извършените касови разходи през отчетния период в детайли по 

видове са, както следва:  

РАЗШИФРОВКА към табл. 21 

на §§ 52-01 "придобиване на компютри и хардуер" 

№ по 

ред 
ОБЕКТОВА РАЗБИВКА ИЗПЪЛНИТЕЛ СУМА 

  ОБЩО  за 2019 г.:   4 644 

1 Компютри - лаптоп СТЕМО ООД 4 644 

  ОБЩО  за 2018 г.:   6 668 

1 

Система за обучение- 1 приемник с 36 броя 

кликери СТЕМО ООД 6 668 

  ОБЩО  за 2017 г.:   5 156 

1 КОМПЮТРИ СТЕМО ООД  4 008 

2 ЛАЗАРЕН ПРИНТЕР   1 148 

  ОБЩО  за 2016 г.:   7 002 

1 

Компютърна конфигурация за работа със 

специализирани приложения- четириядрен 

процесор, 8 GB RAM, 1 TB HDD 
СИЕНСИС АД 5 040 

2 Монитор 23.8" Full HD СИЕНСИС АД 1 140 

3 Лазерен принтер с двустранен печат СИЕНСИС АД 244 

4 

Непрекъсваем ТЗИ (Eaton Ellipse ECO 1200USB 

DIN) СИЕНСИС АД 578 
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РАЗШИФРОВКА към табл.21 

на §§ 52-03 "придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" 

№ по 

ред 
ОБЕКТОВА РАЗБИВКА ИЗПЪЛНИТЕЛ СУМА 

  ОБЩО за 2019 г.:   16 080 

1 Спирометър 
Илан Медицинска 

апаратура 4 080 

2 Остеоденситометър 
Илан Медицинска 

апаратура 12 000 

  ОБЩО за 2018 г.:   5 120 

1 Центрофуга 8 гнезда МТИ ООД 2 400 

2 Климатик България Клима ООД 2 720 

  ОБЩО за 2017 г.:   9 840 

1 Манекен скелет МТИ ООД 1 500 

2 Манекен задни части МТИ ООД 1 320 

3 Манекен за стома МТИ ООД 2 820 

4 Автоклав МТИ ООД 4 200 

 

РАЗШИФРОВКА към табл. 21 

на § 52-05 "придобиване на стопански инвентар" 

№ по 
ред 

ОБЕКТОВА РАЗБИВКА ИЗПЪЛНИТЕЛ СУМА 

  ОБЩО за 2019 г.:   2 068 

1 Обзавеждане на учебни зали АМО ЕООД   2 068 

  ОБЩО за 2018 г.:   5 419 

1 

Обзвеждане на зала Клинична лаборатория- 

Секция 3 модула ВЕСТМАН ЕООД 2 419 

2 
Подопочистваща машина Булинженеринг 

къмпани ООД 3 000 

  ОБЩО за 2016 г.:   3 554 

1 Мултимедиен проектор СТЕМО ООД 3 554 

 

РАЗШИФРОВКА към табл. 21 

на §§ 53-01 "придобиване на програмни продукти" 

№ по 

ред 
ОБЕКТОВА РАЗБИВКА ИЗПЪЛНИТЕЛ СУМА 

  ОБЩО за 2019 г.:   1 104 

1 Антивирусен софтуер ДЖИ ДИ ПИ ООД 1 104 

  ОБЩО за 2016 г.:   985 

1 Антивирусен софтуер ДЖИ ДИ ПИ ООД 985 
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През отчетния период допълнителна информация за извършените 

капиталови разходи общо и по вид са дадени в Табл. 22, а за придобитите 

материали в Табл. 23 (Виж Приложения) 

Придобитите дълготрайни активи и материални запаси, разпределени 

по специалности са, както следва в таблици: 

Табл. 24 Придобити  дълготрайни материални активи за 

специалност „Медицински лаборант”:  

№ по 

ред 
Дълготрайни активи Кол. 

Стойност в 

лв. 

Година на 

придобиване 

 Компютри и хардуер    

1 
КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА 1 1335.84 2017 

2 
КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА 1 1335.84 2017 

 
Машини и оборудване    

1 
АВТОКЛАВ 1 4200 2017 

2 
ЦЕНТРОФУГА 1 2400 2018 

 Стопански инвентар    

1 
СЕКЦИЯ 3 МОДУЛА 1 1209.6 2018 

2 
СЕКЦИЯ 3 МОДУЛА 1 1209.6 2018 

 

Табл. 25 Придобити следните  материални запаси за специалност 

„Медицински лаборант” 

№ по 

ред 
Материали заведени задбалансово Кол. 

Стойност в 

лв. 

Година на 

придобиване 

 Учебни пособия    

1 ЕКРАН ЗА МУЛТИМЕДИЯ 1 130 2017 

2 МАНЕКЕН МУЛТИВЕНОЗНА РЪКА 1 1080 2017 

3 МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР 1 710.76 2017 

4 МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР 1 710.76 2017 

5 СТОЙКА ЗА ПРОЕКТОР 1 115 2017 
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6 Авт. пипета променлив обем 100 4 571.20 2019 

7 Авт. пипета с пр. обем 20-200 4 384.00 2019 

8 АВТОМАТИЧНА ПИПЕТА 100-100 4 336.00 2019 

9 АВТОМАТИЧНА ПИПЕТА 10-100 #2 12 1008.00 2019 

10 Документна камера Optoma** 1 940.80 2019 

11 МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР 1 756.76 2019 

12 Статив кръгъл верт. за 6 пип 4 595.20 2019 

13 Табло еднокринна система 1 45.00 2019 

 
Стопански инвентар (обзавеждане)    

1 
През 2018  10052.94  

2 
През 2019  1314.00  

 

Табл. 26 Придобити  дълготрайни материални активи за 

специалност „ Рехабилитатор”:  

№ по 

ред 
Дълготрайни активи Кол. 

Стойност в 

лв. 

Година на 

придобиване 

 
Машини и оборудване    

1 
МАНЕКЕН СКЕЛЕТ 1 1500 2017 

2 
Остеоденситометър 1 12000 2019 

3 
Спирометър 1 4080 2019 

 

Табл. 27 Придобити следните  материални запаси за специалност 

„Рехабилитатор” 

№ по 

ред 
Материали заведени задбалансово Кол. 

Стойност в 

лв. 

Година на 

придобиване 

 Компютърна периферия    

1 
ЛАЗАРЕН ПРИНТЕР ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ 1 244.32 2016 

2 
ЛАЗАРЕН ПРИНТЕР BROTHER* 1 658.44 2018 

3 
Кабел за периферия 3 156.00 2019 
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4 
Рутер безжичен TP LINK 1 130.00 2019 

5 
Сплитер за мултимедия 1 66.00 2019 

6 
Кабел за периферия 3 156.00 2019 

7 
Рутер безжичен TP LINK 1 130.00 2019 

 Учебни пособия    

1 ЕКРАН ЗА МУЛТИМЕДИЯ 1 170 2016 

2 ЕКРАН ЗА МУЛТИМЕДИЯ 1 170 2016 

3 МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР 1 710.76 2016 

4 МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР 1 710.76 2016 

5 СТОЙКА ЗА ОКАЧЕН ТАВАН 1 150 2016 

6 СТОЙКА ЗА ОКАЧЕН ТАВАН 1 150 2016 

7 МАНЕКЕН ГОРЕН КРАЙНИК 1 624 2017 

8 МАНЕКЕН ГРЪБНАЦИ С РАЗГЛ ТАЗ 1 426 2017 

9 МАНЕКЕН ДОЛЕН КРАЙНИК 1 972 2017 

10 ДОКУМЕНТНА КАМЕРА 1 940.8 2017 

11 ПЛАНТОГРАФ* 1 60 2018 

12 УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕГЛО* 1 50 2018 

13 Дъска бяла с алум. рамка 1 205.19 2019 

14 Екран 80 " 4/3 1 56 2019 

15 Стойка за проектор за таван 1 130 2019 

16 Шведска стена  2 978 2019 

 
Стопански инвентар (обзавеждане)    

1 
През 2016  1078.72  

2 
През 2018  2691.6  

3 
През 2019  2347.92  

 

 *Дарение от РОТАРИ КЛУБ 
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Табл. 28 Придобити  дълготрайни материални активи за 

специалност „Гериатричен специалист ”:  

№ по 

ред 
Дълготрайни активи Кол. 

Стойност в 

лв. 

Година на 

придобиване 

 Компютри и хардуер    

1 
ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР 

 

1148.4 2017 

 
Машини и оборудване    

2 
МАНЕКЕН ЗА СТОМА 

 

2820 2017 

 

МАНЕКЕН ЗАДНИ ЧАСТИ  1320 2017 

 

Табл. 29 Придобити следните  материални запаси за специалност 

„Гериатричен специалист ” 

№ по 

ред 
Материали заведени задбалансово Кол. 

Стойност в 

лв. 

Година на 

придобиване 

 
Учебни пособия    

1 
ЕКРАН ЗА МУЛТИМЕДИЯ 1 170 2016 

2 
МАНЕКЕН ГРЪБНАЦИ С РАЗГЛ ТАЗ 1 780 2017 

3 
МАНЕКЕН МУЛТИВЕНОЗНА РЪКА 1 1080 2017 

4 
СТОЙКА ЗА ОКАЧЕН ТАВАН 1 150 2016 

5 
Документна камера Optoma** 1 940.80 2019 

 

** Закупена със средства от награда на Ректор на Тракийски 

университет. 

През отчетния период са извършени текущи ремонти и обновяване 

на сградния фонд по главните, от които са: 

 Текущ ремонт на учебна зала –Клинична лаборатория 

 Текущ ремонт на  Микробиология 
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 Текущ ремонт на фасадата (вход на Медицински колеж) 

 Текущ ремонт на учебна зала № 4 

 Текущ ремонт на учебна зала № 1 

 Текущ ремонт Учебно спортен комплекс, включващо учебна зала 

и кабинети за преподаватели 

 Частични текущи ремонти бяха извършени на кабинети в 

администрацията 

 Текущ ремонт на паркоместа 

 Текущ ремонт на арка с лого на Медицински колеж 

 

За обновените учебни зали се достави ново обзавеждане, включващо 

работни плотове, учебни банки и столове, както и обзавеждане на кабинети 

на преподаватели. За учебно-спортния комплекс се доставиха 2 бр. 

шведски стени. 

 

5. Разчети с доставчици 

През отчетния период задълженията към доставчиците са 

обслужвани своевременно и не са допускани налични просрочени 

задължения към края на годините в отчетния период. 

Възникналите нови задължения през отчетния период са, както 

дадени в табл. 30, както следва: 

 

Табл.  30 Възникнали нови задължения 

Показатели 
Отчет 

01.01.2019-

01.12.2019 

Отчет 

01.01.2018-

31.12.2018 

Отчет 

01.01.2017-

31.12.2017 

Отчет 

01.01.2016-

31.12.2016 

за текущи разходи 
132951 154989 196782 101987 

за капиталови разходи 
39684 17207 14996 11541 

 ВСИЧКО  нови задължения за 

разходи за периода в лв. 

172635 172196 211778 113528 
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Реализираните ангажименти са дадени в табл. 31. 

 

Табл. 31 Реализирани ангажименти 

Показатели 
Отчет 

01.01.2019-

01.12.2019 

Отчет 

01.01.2018-

31.12.2018 

Отчет 

01.01.2017-

31.12.2017 

Отчет 

01.01.2016-

31.12.2016 

за текущи разходи 
138985 126766 178666 103491 

за капиталови разходи 
23896 17207 14996 11541 

РЕАЛИЗИРАНИ за периода 

ангажименти в лв. 

162881 143973 193662 115032 

 

6. Персонал 

Длъжностите общо по щатно разписание през отчетния период са 30 

броя, а средния брой на заетите длъжности е 24. 

Броят на заетите длъжности, разделени на преподавателски и 

административни е както следва: 

Табл. 32 Брой заети длъжности в МК 

Брой заети длъжности 
Заети бр. 

2019 

Заети бр. 

2018 

Заети бр. 

2017 

Заети бр. 

2016 

Общо за Медицински колеж 23.0  24.5  24.3  24.8  

Преподавателски длъжности 12.5 13.0 12.8 12.3 

Административни длъжности 10.5  11.5  11.5  12.5  

     Забележка: Длъжностите Директор и Зам. директор са отнесени към преподавателски 

длъжности 

 

През отчетния период общия брой преподавателски състав е 

относително постоянен (Фиг. 3). 
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Фиг. 3 Заети щатни преподавателски длъжности

 

Броят на преподавателските длъжности се променя, като има 

намаление на броя на преподаватели за сметка на увеличение броя на 

старши преподавателите (Фиг. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Фиг. 4 Относителни дялове на заетите  щатни преподавателски 

длъжности 

 

Структурата на преподавателския състав, разгледан в относителни 

дялове показва, че към края на отчетния период старши преподаватели са 

се увеличили с 40 пункта за сметка на намаление на преподаватели с 33 

пункта. 

Средната работна заплата през отчетния период е с тенденция на 

нарастване (Табл.33). 

 

 

Табл. 33 Средна работна заплата в МК 

Средно месечна работна 

заплата 

2019 към 

01.01.2019 
2018 2017 2016 

Общо за Медицински колеж 1360 1151 1145 1012 

В т. ч.         

Преподавателски персонал 1577 1378 1367 1055 
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7. Социални разходи 

През отчетния период средствата за социални разходи се 

предоставяха под формата на ваучери на основание решение на общо 

събрание на трудовия колектив и в съответствие с действащите 

нормативни документи регламентиращи процеса. 

Раздадените ваучери на персонала са дадени в табл. 34: 

 

Табл. 34 Раздадени 

ваучери за персонала 

в МК 
    

Показатели 
Отчет 

01.01.2019-

01.12.2019 

Отчет 

01.01.2018-

31.12.2018 

Отчет 

01.01.2017-

31.12.2017 

Отчет 

01.01.2016-

31.12.2016 

База ОМЗ за изчисление в лв. 213073 225965 229125 207993 

Раздадени ваучери в лв. 6413 6779 6859 6240 

 

Раздаването на ваучери е документирано със съставянето на 

ведомости и предоставянето им срещу подпис на правоимащите. 

Видно от представената информация, базата определяща размера на 

средствата за социални разходи е различна, обусловена от размера на 

заработените основни месечни работни заплати от всеки един служител и 

определения максимален норматив от 3%. 
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Заключение 

Уважаеми членове на Общото събрание, 

От представената информация става ясно, че през изминалия период  

2016 - 2019 г. има постигнати реални резултати, разрешени са голям кръг 

от задачи и проблеми, заложени в предварително поставените цели в 

мандатната програма, и в крайна сметка е осигурено  устойчивото развитие 

на Медицинския Колеж в Университетската структура, както и неговата 

разпознаваемост не само в национален, но и в европейски план.  Бих могла 

да обобщя, че за последните години МК постигна много добри резултати в 

няколко аспекта: 

 Академизъм и високо качество на обучение;   

 Международно сътрудничество и реализирана мобилност;  

 Обновена и разширена МТБ; 

 Развита научна и проектна дейност 

Благодарение на установените международни контакти и 

проведените международни научни форуми, Медицинският колеж е 

разпознаваем и вече предпочитан партньор в Европа и света. Това 

всъщност показва, че сме надхвърлили постигането на Целта във втория 

мандат. Предстоят да се решават още редица задачи, особено в условията 

на непрекъснати реформи. Динамиката на времето ще продължи да 

предлага нови предизвикателства, за които също трябва да се търсят 

адекватни решения. В името тези цели трябва да се работи още повече и 

по-добре  за нови успехи в образователната и научната дейност на МК! 

  Позволете ми накрая да изкажа благодарност на всички Вас – 

преподаватели, служители и студенти за постигнатите много добри 

резултати през изтеклия втори мандат, за търпението, за сътрудничеството 

и за успешната ни съвместна работа.   
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Бих искала да изразя своята благодарност и към Ректорското 

ръководство за положителната, обективна и достойна оценка на 

извършената работа, което е гаранция за по-нататъшното развитие на 

Медицинския колеж! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Табл. 15 Постъпили томове в библиотеката на МК през периода 2016– 2019 г.

