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ПРАВИЛНИК 1 

ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИВ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА  

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (начало) 

Чл. 1. Приемът на студенти се извършва на основание на ЗВО, Наредбата за 

държавните изисквания за приемане на студенти във Висшите училища на Р България и 

съгласно изискванията на настоящия Правилник за КСК 2013/2014 г. 

Чл. 2. В МУ – Пловдив се приемат студенти по специалностите от регулираните 

професии: Медицина, Дентална медицина и Фармация – редовно обучение; Медицински 

сестри и Акушерки – редовно обучение, специалностите в Медицинския колеж – редовно 

обучение, както и „Управление на здравните грижи“ – редовно и задочно обучение 

(Приложение №1). 

Чл. 3.1) При кандидатстването се полагат конкурсни изпити по биология и химия в 

съответствие с Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по: 

Медицина с образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална 

квалификация “Лекар”, по Дентална медицина с образователно-квалификационна степен 

“Магистър” и професионална квалификация “Лекар по дентална медицина” и по Фармация 

с образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация 

“Фармацевт” (Чл.9, ал.З , т.5 от ЗВО) (Приложение №9).  

2) Кандидатите за Медицински сестри и Акушерки с образователно-квалификационна 

степен “Бакалавър” участват по избор с оценка от положен конкурсен изпит по биология 

или с Държавен зрелостен изпит (ДЗИ)2 по биология. 

3) Кандидатите за специалностите в Медицински колеж с образователно-

квалификационна степен “Професионален бакалавър” участват в класиране по избор с 

положен конкурсен изпит по биология или с оценка от ДЗИ. За специалността “Зъботехник” 

задължително се полага и специфичен изпит “Скулптиране”.  

4) Кандидатите за “Управление на здравните грижи” с образователно-

квалификационна степен “Бакалавър” полагат изпит по социална медицина и организация 

на здравеопазването, а за ОКС „Магистър” могат да кандидатстват завършилите висше 

образование със степен “Бакалавър” по “Управление на здравните грижи”. Изпитът е 

писмен по програма „Здравен мениджмънт” и събеседване.  

Чл. 4.(1) Броят на студентите за прием с финансиране от Държавния бюджет се 

утвърждават от Министерски съвет (Чл. 9, ал. З, т. 6 от ЗВО).  

(2) Броят на студентите за прием на студенти за платено обучение се утвърждава от 

Академичния съвет на МУ – Пловдив (чл. 21, ал. 2 от ЗВО). Обучението се извършва при 

условия, определени в Правилника за дейността на МУ – Пловдив.  

Медицински университет гр. Пловдив запазва правото си да се съобрази с всички 

промени, произтичащи от нормативни актове, влезли в сила след издаването на 

този Правилник. 

                                                      
1
 Правилникът е приет на Академичен съвет с протокол №1/12.02.2013 г. 

2
 ДЗИ, положен през 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. 



ІІ. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1 (начало) 

Чл. 5. В МУ – Пловдив могат да кандидатстват лица, които: 

1) са граждани на Р България и са завършили средно образование, даващо им право 

да продължат обучението си във висше училище и имат оценка по “биология” и “химия” в 

дипломата за средно образование или официален документ за приравнителни изпити 

(Раздел ІІ, чл.2, ал.2 от Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във 

ВУ на Р България). За специалността „Управление на здравните грижи“ се кандидатства с 

Диплома за завършено професионално образование (или приравнено).  

2) са граждани на ЕС и ЕИП. 

3) не са лишени от свобода, поради изтърпяване на присъда към началото на 

учебната година. 

4) са правоимащи по чл. 68, ал. 3. от ЗВО и разпоредбите на МОМН. 

5) са лауреати на Национални и Международни олимпиади по биология и химия - Чл. 

68, ал.5 от ЗВО и разпоредбите на МОМН. 

6) не са се обучавали или не се обучават в същата или по-висока образователно-

квалификационна степен (ОКС). 

  



ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (начало) 

Чл. 6. Сроковете за подаване на кандидатстудентските документи са посочени в 

Приложение №6. Документите се подават от кандидат-студента при задължително 

представяне на лична карта или от друго лице срещу двете лични карти. Лицето попълва 

декларация, че е упълномощено за това от кандидат-студента и носи отговорност за 

допуснати грешки. Кандидат-студентите подават следния КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ за 

прием за учебната 2013/2014 г.: 

1) Заявление със състезателен картон по образец, валиден за МУ – Пловдив, в който 

се попълва редът на желаните специалности.  

Оригиналното заявление и състезателният картон (отпечатани на цветна 

хартия и приложени в Правилника) се попълват по образци, показани  в 

Приложения № 4 и 5 (приложени са в книжното тяло). 

2) Декларация (част от заявлението), когато документите се подават от упълномощено 

лице. 

3) Диплома-оригинал за завършено средно образование, придружена с копие. 

Кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, представят диплома-

оригинал, документ от МОМН за признаване на средното образование и копие от двата 

документа. 

4) За специалността “Управление на здравните грижи” кандидатите представят 

Диплома за завършено средно образование (оригинал и копие) и Диплома за завършено 

професионално образование (оригинал и копие). След сверяване на копието с оригинала и 

заверка от длъжностното лице, оригиналът се връща.  

5) Документ от МОМН за лауреат на Национална и Международна олимпиада по 

биология и/или химия. 

6) Кандидат-студенти по чл. 68, ал. 3 от ЗВО представят:  

- смъртен акт на родителите и удостоверение за наследници (оригинал и копие) – за 

кръгъл сирак до 26-годишна възраст, към датата на подаване на документите;  

- решение на ТЕЛК за намалена работоспособност от 70 до 90% (съответстващо на 

втора група инвалидност) съгласно с Приложение №3;  

- актове за раждане на децата (оригинал и копие) – за многодетните майки. 

7) Кандидат-студенти по чл. 8 т. 5 от настоящия Правилник, представят решение на 

ТЕЛК в съответствие с условието за приемане. 

8) Лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на 

деца, лишени от родителски грижи, представят документ, удостоверяващ това 

обстоятелство. 

9) От такса за явяване на кандидатстудентски изпити се освобождават: 

ненавършилите 25-годишна възраст лица към датата на подаване на документите, 

отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 

родителска грижа и кръгли сираци. Полусираците плащат 50% при представяне на 

смъртен акт и удостоверение за наследници. 

Чл. 7.1) Не се приемат документи, попълнени не по образец или неточно, както и 

документи, изпратени по пощата. 



2) Не се приемат документи след изтичане на сроковете, определени в 

Приложение №6. 

3) Технически грешки, установени от техническата комисия, се отстраняват до първия 

изпит. 

  



IV. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ  (начало) 

Чл. 8.1) Кандидат-студентите полагат състезателните изпити на книжовен български 

език на датите, посочени в Приложение №7. 

2) Състезателните изпити по биология и химия се провеждат по програми, изготвени 

от председателите на изпитните комисии съобразно учебния материал, изучаван в 

средните училища и образователно-квалификационната степен, за която се кандидатства. 

3) Положен конкурсен изпит по биология за магистърските специалности – 

“Медицина”, “Дентална медицина” и “Фармация” се зачита за бакалавърските 

специалности “Акушерка” и “Медицинска сестра” и за специалностите в Медицинския 

колеж. При формирането на бала се приема максималната от трите оценки (биология – 

04.07.2013 г. или биология – 05.07.2013 г. или от ДЗИ със съответния коефициент).  

4) Изпитът по скулптиране за специалността “Зъботехник” се провежда в Медицинския 

колеж. 

5) За специалността “Зъботехник” инвалиди с намалена работоспособност 70 и над 

70% и с трайно нелечимо намаление на слуха на двете уши (65 dB с възможност за 

слухопротезиране), не полагат изпит по биология. 

6) Състезателният изпит по социална медицина и организация на здравеопазването 

за специалността “Управление на здравните грижи” се провежда по програма, изготвена от 

председателя на изпитната комисия. 

Учебните програми са утвърдени от Академичния съвет на МУ.  

7) Състезателните изпити са писмени, анонимни и резултатите от тях се признават 

за годината, в която са положени. Класирането на кандидатите се извършва само с 

резултати от изпити, положени в Медицински университет – Пловдив. 

8) При установен опит за измама или за нарушаване на анонимността чрез знак, мото, 

име, входящ номер и други изпитът на кандидат-студента се прекратява и писмената 

работа се анулира, за което се съставя протокол.  

  



V. ПРАВИЛА ЗА ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ (начало) 

1. Кандидат-студентът е длъжен предварително да се осведоми за мястото (етаж, 

зала) на провеждане на изпитите според адреса, обявен в компютърните разпечатки за 

допускане до конкурсен изпит или от информационното табло пред Ректората на 

Университета на бул.“Васил Априлов” №15А. 

И двата конкурсни изпита се провеждат на едно и също място за 

специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. 

2. В деня на изпита допускането в сградата става от 7.30 до 8.00 часа срещу 

представяне на лична карта и компютърна разпечатка за съответния изпит. 

3. След заемане на определеното място кандидат-студентът представя компютърната 

разпечатка за полагания изпит, получена при подаване на документите, и получава 

полагащите му се изпитни материали. 

4. Всеки кандидат-студент получава, след записване в протокола, комплект 

материали, съдържащ: голям плик, малък плик, фиш за вписване на името и входящия 

номер, комплект подпечатана белова хартия за развиване на темите (с карирани страници 

за чернова). За изпита по биология, към този комплект има допълнителен плик за 

попълнения тест. 

При необходимост кандидатът получава допълнителна хартия срещу подпис и 

отразяване в протокол. 

5. Всички лични вещи и учебни материали, които могат да компрометират изпита, се 

оставят на определените за целта места.  

Забранено е внасянето и използването на техника с мобилна връзка и други 

технически средства по време на изпита.  

МУ – Пловдив си запазва правото на адекватно противодействие срещу опитите 

за измама на кандидатстудентските изпити. 

6. Състезателните изпити започват в 8.30 часа. Те са писмени, анонимни, с 

продължителност 5 часа. Изпитът за специалността “Управление на здравните 

грижи” е с продължителност 4 часа. Резултатите от тях се признават за класиране за 

годината, в която са положени. 

7. За писмения изпит кандидат-студентът е длъжен: 

7.1. Да използва химикал само със син пълнител. 

7.2. Преди обявяване на темата:  

- да попълни само името и входящия си номер на контролния фиш от малкия плик, 

като го постави в него, без да го запечатва;  

- да напише: изпит по биология (химия, социална медицина) и дата в определеното 

за това поле. 

7.3. След обявяването на конкурсните теми отговорникът на залата ги записва на 

дъската (ако липсва мултимедийна техника) заедно с часа на започване и приключване на 

изпита. 

7.4. След обявяване на темите не се допускат разговори между кандидат-студентите.  

7.5. Два часа след началото на изпита не се разрешава напускане на залата.  

7.6. След обявяване на темата кандидат-студентът:  



- преписва дословно и без съкращения темата (от дъската или екрана)  в определеното 

за това поле;  

- започва изложението по темата от втората страница на комплекта;  

- номерира всяка страница най-горе, по средата на листа с арабски цифри;  

- сгрешени думи или текст, се ограждат в средни скоби “[  ]” ; 

- пропуснатите текстове, схеми или фигури се пишат в хода на изложението, без да се 

отбелязват допълнително с цифри, стрелки или други знаци.  

8. Писмените работи са анонимни. При опит за измама и при нарушаване 

анонимността на писмената работа чрез мото, входящ номер или други знаци 

писмената работа се анулира, за което се съставя протокол.  

Намирането в дрехите/личните вещи или в непосредствена близост до 

кандидат-студента на каквито и да е електронни технически устройства, 

позволяващи приемане, излъчване и възпроизвеждане на сигнал, без оглед на това 

дали устройството функционират или не, при всички случаи води да незабавно 

прекратяване на участието на кандидат-студента в кампанията. Опит за измама 

е и всяко действие на кандидат-студента по пренасяне на информация от 

предварително подготвени източници в писмената работа. 

9. Ред за предаване на писмената конкурсна работа. 

При отказване от изпит и след изтичане на два часа, след приключване на писмената 

работа или след изтичане на определените 5 (4 за УЗГ) часа кандидат-студентът се явява 

пред квестора на залата с всички получени материали, които лично предава. Квесторът на 

залата в присъствието на кандидат-студента: 

- проверява количеството на върната хартия и сравнява с получената, съгласно 

протокола; 

- сравнява почерка и данните, записани в контролния фиш, с тези от личната карта и 

компютърната разпечатка с входящия номер;  

- проверява писмената работа за знаци, писане с различен цвят химикали и моливи;  

- запечатва малкия плик с поставения в него контролен фиш;  

- малкият плик и конкурсната работа (за изпита по биология допълнителен плик с 

теста), се поставят в големия плик, който се запечатва пред кандидат-студента; 

- предоставя протокола на кандидат-студента за подпис; 

- връща на кандидат-студента личната карта. 

10. След предаване на работата и получаване на документите си кандидат-студентът 

напуска изпитната сграда. 

  



VІ. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА КОНКУРСНИТЕ РАБОТИ (начало) 

Чл. 9. Писмените конкурсни работи се оценяват от двама преподаватели 

(проверители), независимо един от друг. Всеки проверител оценява отделно всеки изпитен 

въпрос с точност до 0,25 по предварително определени критерии. Крайната оценка се 

оформя като средно аритметична от поставените оценки.  

Чл.10. Ако разликата в оценките на двамата проверители е по-малка или равна на 

0,50, крайната оценка на писмената работа се оформя като средно аритметично от 

оценките. 

Чл. 11. Ако разликата в оценките е по-голяма от 0,50 работата се проверява и оценява 

от арбитър, чиято оценка е окончателна. 

Чл. 12. Всички писмени работи с оценка равна и по-висока от Отличен (5,50) се 

арбитрират. 

Чл. 13. След оценяването на всяка писмена работа проверителите нанасят крайната 

оценка, мотивите за нея и се подписват. 

Чл. 14.1) В 2-дневен срок от обявяване на резултатите кандидат-студентите могат да 

направят лично визуална идентификация на писмената си работа, без записващи и 

копиращи средства. 

2) При идентификацията не се коментира оценката на писмената работа.  

3) С Председателя на КСК може да се обсъжда единствено съмнение за 

несъответствие в почерка. 

Чл. 15. Обявените оценки на писмените конкурсни работи са окончателни, не 

подлежат на преоценяване и са валидни за годината, в която са положени изпитите.  

Чл. 16. Само с резултати от конкурсните изпити, положени в МУ – Пловдив, се участва 

в класирането за местата утвърдени от държавата.  

  



VIІ. ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ  (начало) 

Чл. 17. Балът за класиране в МУ – Пловдив се образува: 

1) За Медицина, Дентална медицина и Фармация: от сбора на оценките по биология 

и химия в дипломата за средно образование (вж. Раздел ІХ, т.1 от Правилника) и 

умножени по коефициент 2,0 оценки от състезателните изпити по биология и химия.  

Максималният състезателен бал е 36,00. 

2) За Медицински сестри и Акушерки: от сбора на оценките по биология и химия от 

дипломата за средно образование и умножената по коефициент 2,0 оценка от изпита по 

биология или умножената по коефициент 1,6 оценка по биология от ДЗИ. 

Максималният състезателен бал е 24,00. 

3) За специалностите в Медицинския колеж балът се образува от сбора на оценките 

по биология и химия от дипломата за средно образование и умножена по коефициент 2,0 

оценка от състезателния изпит по биология или оценката по биология от ДЗИ, 

умножена по коефициент 1,6.  

Максималният състезателен бал е 24,00. 

За специалността Зъботехник балът се образува от оценките по биология и химия от 

дипломата за средно образование, оценката от състезателния изпит по биология или 

от ДЗИ, умножена с коефициент 0,8 и умножената по коефициент 2,0 оценка от изпита 

по скулптиране. 

Максималният състезателен бал е 30,00. 

4) За Управление на здравните грижи балът се образува от удвоената оценка от 

състезателния изпит и оценката от държавните изпити в дипломата за професионално 

(полувисше, професионален бакалавър, специалист по...) образование. Максималният 

състезателен бал е 18,00. 

Чл. 18. Класирането на кандидат-студентите се извършва по низходящ ред на бала и 

реда на посочените от кандидат-студентът специалности във всяка от категориите (жени, 

мъже). Първият критерий за класиране на кандидатите е балът, а вторият – посочената 

специалност. 

Пример: Кандидат-студент, посочил като втора специалност “Дентална 

медицина” се класира преди кандидат, посочил “Дентална медицина” като първа 

желана специалност, ако балът на първия е по-висок от бала на втория. 

Чл. 19. Броят на обучаваните студенти в отделните категории се утвърждава ежегодно 

с Решение на АС, съгласно плана за Държавна поръчка.  

Чл. 20.1) Съотношението между броя в категория “жени” и “мъже” е:  

50% : 50% за специалностите: Медицина, Дентална медицина и Фармация. 

50% : 50% за специалностите Зъботехник, Рехабилитатор, Инспектор по 

обществено здраве и Рентгенов лаборант. 

80% : 20% за специалностите Медицинска сестра, Помощник фармацевт и 

Медицински лаборант. 

2) За специалността Акушерка се приемат само жени. 



Чл. 21. При липса на кандидати, отговарящи на изискванията, местата се запълват от 

противоположния пол. 

Чл. 22. При равен състезателен бал на последното планово място за дадена 

специалност и от определена категория се класират всички кандидати и се приемат над 

утвърдените планови бройки. 

Чл. 23. Резултатите от класирането се обявяват не по-късно от 31.07.2013 г. 

Кандидат-студентите се информират сами за резултатите от всички 

класирания и се явяват за записване в съответните факултети в посочения в 

Заповедта за записване срок. 

Чл. 24. След запълване на местата, субсидирани от Държавния бюджет, се обявява 

класиране на студенти за платено обучение съгласно (чл.21, ал.2 от ЗВО).  

Резултатите и класиранията се изнасят в web-сайта на МУ – Пловдив: 

http://www.meduniversity-plovdiv.bg и на информационното табло на Университета 

(бул. “Васил Априлов” 15А – Ректорат). 

  



VIІI. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ (начало) 

ОБЩИ УСЛОВИЯ  

Чл. 25. Приетите студенти в МУ Пловдив се записват със Заповед на Ректора в 

определените срокове. 

Записаните студенти нямат право на прекъсване на обучението през първия 

семестър на учебната 2013/2014 година. 

Чл. 26. При записване НЕ по първо желание студентите имат право да подадат 

Декларация, че не желаят да участват в следващо класиране.  

Неподалите Декларация продължават автоматично да се класират по бал и ред в 

специалностите, посочени в състезателния картон. 

Чл. 27. Кандидат-студентът, приет в съответната специалност, включително и не 

по първо желание, но не записал се в определените срокове отпада от следващите 

класирания и не придобива права на студент. 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: 

· Медицина, Дентална медицина и Фармация 

Чл. 28. След трето класиране за магистри с държавна субсидия кандидат -

студенти, които желаят да участват в разпределението на незаетите места, 

задължително подават заявление по образец до Председателя на 

кандидатстудентската комисия. При следващите класирания също важи редът на 

специалностите, първоначално посочени в заявлението за кандидатстване .  

Неподалите заявление в този срок не участват в разпределението на незаетите 

места за магистърски специалности. Класиранията продължават до попълване 

на всички места. 

· Медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, помощник фармацевт, 

медицински лаборант, рентгенов лаборант, инспектор по обществено здраве  

След трето класиране за магистри започва класиране за бакалавърските 

специалности. 

Кандидатите, които са посочили в желанията си ОКС “Магистър” и ОКС “Бакалавър” и 

са участвали в класациите за магистри, но не са класирани, продължават автоматично да 

се класират за бакалавърски специалности до запълване на плановия прием.  

· Управление на здравните грижи 

Класирането за специалност “Управление на здравните грижи” се извършва отделно 

от класирането за другите специалности. 

  



НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ  (начало) 

Чл. 29. При записване приетите студенти представят в Учебните отдели на 

факултетите следните документи: 

1) Диплома – оригинал за завършено средно образование. За специалността 

“Управление на здравните грижи” диплома – оригинал за средно образование и диплома – 

оригинал за професионално образование; 

2) Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.  

3) Удостоверение от Районния психо-диспансер по местоживеене. 

4) Снимки 4 броя – формат 4/5 см. 

5) Лична карта, която след проверка се връща. 

6) Семестриална такса, която се заплаща в касата на Университета.  

7) Договор за обучение (само за платената форма на обучение).  

  



IХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (начало) 

1. Ако в Дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по 

балообразуващ предмет, като едната е от ДЗИ, а другата от курса на обучение, за 

балообразуваща се приема оценката от ДЗИ. При липса на оценка от ДЗИ, 

балообразуваща е оценката от курса на обучение. Оценки от ЗИП и СИП не са 

балообразуващи. 

2. При кандидатите от специализирани училища, които нямат оценка от ДЗИ, за 

балообразуваща се приема средноаритметичната от всички оценки в дипломата по 

съответния предмет. 

3. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, попълнили 

неверни данни в кандидатстудентските документи, с цел да заблудят приемната комисия и 

Ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса. Ако нарушението 

се открие след приемането, студентът се отстранява, независимо от курса на обучение и 

се уведомяват съответните органи за търсене на наказателна отговорност.  

4. Кандидат-студентите инвалиди с намалена работоспособност от 70 до 90% (II група 

инвалидност), военноинвалиди, кръгли сираци, майки с 3 и повече деца се приемат при 

облекчени условия в МУ (Чл.68, ал.3 от ЗВО) (Приложение №9). Те участват в общото 

класиране и при недостатъчен бал за класиране се състезават помежду си, като 

класирането е по бал, не по категории. За същите МУ – Пловдив определя 1 место за 

Медицина, 1 за Дентална медицина, 1 за Фармация, 1 за Медицински сестри, 1 за 

Акушерки, 1 за Управление на здравните грижи и по 1 за всяка специалност в 

Медицински колеж в рамките на плана по специалности с финансиране от 

Държавния бюджет. 

5. Когато единият от кандидат-студенти близнаци е записан по реда на бала, другият 

близнак, успешно издържал конкурсните изпити, може да бъде записан в същото 

професионално направление и в същата специалност след последното класиране в 

рамките на плана с финансиране от Държавния бюджет. 

6. Всички непредвидени и нерешени от Правилника случаи се решават от Ректора по 

доклад на Председателя на Централната комисия на КСК. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ  

(НАЧАЛО) 

Специалност 
Образователно-

квалификационна 
степен 

Изпити по 
Изпитна 

дата 

Медицина 

Магистър 

 биология 04.07.2013 г. 

Дентална медицина 
 химия 15.07.2013 г. 

Фармация 

Медицинска сестра 
Бакалавър  биология 05.07.2013 г. 

Акушерка 

Управление на здравните 
грижи 

Бакалавър 

 социална 
 медицина и  
 обществено  
 здраве 

10.07.2013 г. 

Магистър 
 здравен 
 мениджмънт 

септември 
2013 г. 

Рехабилитатор 

Професионален 
бакалавър 

 биология 05.07.2013 г. 

Помощник фармацевт 

Медицински лаборант 

Рентгенов лаборант 

Инспектор по обществено 
здраве 

Зъботехник  скулптиране 09.07.2013 г. 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

(НАЧАЛО) 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 

ПЛОВДИВ 

Медицинският университет – Пловдив е създаден през 1945 г. Той включва Факултети 

по медицина, дентална медицина, фармация, Факултет по обществено здраве и 

Медицински колеж.  

Обучението по “МЕДИЦИНА” продължава 6 години. То включва обучение по 

предклинични и клинични дисциплини и едногодишен лекарски стаж. Основните и 

специалните медицински дисциплини се изучават в логическа последователност и 

взаимовръзка. Учебният процес се провежда според съвременните изисквания за висше 

медицинско образование. Наличието на преподаватели с дългогодишен професионален, 

научен и педагогически опит, както и съвременната материална база са предпоставка за 

оптималната теоретична подготовка и развитието на практически умения на 

завършващите в МУ – Пловдив лекари. Успешно дипломираните студенти придобиват 

образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация 

“Лекар”. 

От 1970 година в МУ – Пловдив се обучават студенти по специалността “ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА”. Обучението продължава пет години и половина (10 семестъра 

предклинично и клинично специализирано обучение и 9 месеца преддипломен стаж). 

Обучението се провежда според съвременните изисквания, като съчетава 

общомедицински и специални дентални дисциплини. Обучението чрез фантоми в 

предклиничните и работата с пациенти в клиничните дисциплини позволява ефективна 

практическа подготовка в самостоятелната работа на студентите по дентална медицина. 

Методите на преподаване и техническите средства са предпоставка за получаване на 

необходимите умения и знания. Издържалите успешно държавните изпити получават 

образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация 

“Лекар по дентална медицина”. 

От 2003 година в МУ – Пловдив се обучават студенти по специалността “ФАРМАЦИЯ”. 

Обучението продължава пет години (9 семестъра теоретическа и практическа подготовка с 

цел усвояване на знания и умения за фармацевтичната професия и 6 месеца 

преддипломен стаж). Издържалите успешно държавните изпити получават образователно-

квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация “Фармацевт”.  

Специалността “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” е създадена през 1997 

година. Обучението се провежда във Факултет по обществено здраве. Подготовката на 

студентите е в съответствие с Наредбата за Единни държавни изисквания на МОМН за 

придобиване на висше медицинско образование по специалността “Управление на 

здравните грижи” с професионална квалификация “Ръководител на здравните грижи” и 

“Преподавател по практика”. Формите на обучение са редовно и задочно.  

• За ОКС „Бакалавър” по “Управление на здравните грижи” могат да кандидатстват 

придобилите специалност от професионално направление  “Здравни грижи” на 

образователно-квалификационна степен “Специалист по...”, завършили медицински колеж. 



Изпитът е писмен (тест) по програма „Социална медицина и организация на 

здравеопазването”. Формата на обучение е редовна и задочна с продължителност пет 

семестъра. 

• За ОКС „Магистър” по “Управление на здравните грижи” могат да кандидатстват 

завършилите висше образование със степен “Бакалавър” по Управление на здравни 

грижи. Изпитът е писмен (тест) по програма „Здравен мениджмънт” и събеседване. 

Формата на обучение е задочна с продължителност два семестъра 

• За ОКС „Магистър” по „Управление на здравните грижи” могат да кандидатстват: 

завършилите висше образование по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” с 

ОКС „Бакалавър”; завършилите “Социални дейности”, “Социална педагогика”, “Социален 

мениджмънт”, “Здравен мениджмънт” и базово образование по Здравни грижи. Изпитът е 

писмен (разработка на въпроси по програма „Социална медицина и здравен мениджмънт”) 

и събеседване. Формата на обучение е задочна с продължителност три семестъра. 

Специалност “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” 

За магистратура по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” могат да 

кандидатстват завършилите висше образование по медицина, дентална медицина, 

фармация, икономика, право и др. (придобили бакалавърска или друга магистърска 

степен). Изпитът е писмен (с разработка на един въпрос от посочената програма) и 

събеседване. Формата на обучение е задочна с продължителност два семестъра. 

Обучението цели да запознае студентите с управлението на здравните дейности, 

тяхното координиране, интегриране и оценка. 

В учебните програми са заложени анализ на съвременните проблеми в системата на 

здравеопазване и управление на здравните дейности, ролята на здравния мениджър в 

процеса на здравните дейности, въведение в мениджмънта на качеството в 

здравеопазването. Оформяне на нов стил на управленческо мислене, запознаване и 

усвояване на основните стъпки и елементи на взимане на управленческо решение  

Завършилите, освен като оперативни ръководители, могат да заемат ръководни 

длъжности в структури и отдели на Министерството на здравеопазването, Медицински 

университети и колежи, Областни и районни центрове по здравеопазването, 

Националната здравноосигурителна каса и РЗОК по места, в различни типове болнични 

здравни заведения, диагностично-консултативни центрове и други структури на 

извънболничната помощ. 

Специалността “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” е открита през 1942 г. Обучението на 

студентите се провежда в Медицинския факултет съгласно учебен план и програми, 

отговарящи на европейски и световни стандарти. Продължителността на обучението е 

четири години (6 семестъра теоретична подготовка и учебна практика и 2 семестъра 

преддипломен стаж). Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, 

придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. По време на 

подготовката си студентите получават необходимите знания и умения за прилагане на 

качествени сестрински грижи, свързани с промоция на здравето, профилактика и лечение 

на заболяванията в болничната и извънболничната помощ.  

Специалността “АКУШЕРКА” е открита през 1945 г. Обучението на студентите се 

провежда в Медицинския факултет съгласно учебен план и програми, отговарящи на  



европейски и световни стандарти. Продължителността на обучението е четири години (6 

семестъра теоретична подготовка и учебна практика и 2 семестъра преддипломен стаж). 

Студентите, изпълнили задълженията си по учебния план, придобиват образователно -

квалификационна степен “Бакалавър”. Основната задача на специалността е формиране 

на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и 

специалните акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките, новородените; 

жените с гинекологични заболявания; семейното планиране. 

В Медицинския колеж се подготвят студенти по:  

• специалността “МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”. Срокът на обучение е три години (6 

семестъра). Специалността “Медицински лаборант” подготвя кадри с многопрофилна 

квалификация за реализация в клинични, микробиологични, хистологични, 

паразитологични, както и за други специализирани лаборатории.  

• специалността “ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ” е разкрита през 1961 г. Срокът на 

обучение е три години (6 семестъра). Помощник-фармацевтът е специалист, който 

участвува активно в лекарствоснабдяването и лекарстворазпространението. 

Специалистите, които се подготвят, съхраняват, отпускат лекарствени форми, билкови 

смеси, козметични средства, диетични продукти, санитарно-хигиенни материали. Те се 

реализират в аптеки, аптечни складове, галеново-фасовъчни лаборатории, 

фармацевтично производство, дрогерии и санитарни магазини.  

• специалността “РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ” е създадена през 1972 г. Срокът на 

обучение е три години (6 семестъра). Подготвят се рентгенови лаборанти с необходимите 

познания по медицински, физико-технически, радиологични, социално-хуманитарни и 

други науки. Кадрите получават възможност да изпълняват дейности в образната 

диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и други области с приложение на 

източници на йонизиращи лъчения, като подпомагат диагностичния и лечебния процес.  

• специалността “РЕХАБИЛИТАТОР” е създадена през 1973 г. Срокът на обучение е 

три години (6 семестъра). Специалността “Рехабилитатор” подготвя медицински 

специалисти, които владеят и прилагат естествените и преформираните физикални 

фактори – кинезитерапия, светлолечение, електролечение, балнеотерапия, 

климатолечение; участват в комплексната профилактика, лечение и рехабилитация при 

всички видове заболявания, а също в мероприятия насочени към укрепването на здравето 

и рекреацията. Завършилите специалисти се реализират в отделения по: физикална 

терапия и рехабилитация, болници за активно лечение, ДКЦ, хосписи, социални домове, 

“Дом майка и дете”, спортни центрове, фитнес зали и клубове .  

• специалността “ЗЪБОТЕХНИК” е разкрита през 1974 година. Срокът на обучение е 

три години (6 семестъра). Завършилите специалността “Зъботехник” се реализират 

професионално в самостоятелни медико-технически лаборатории, където изпълняват 

планирани от лекарите по дентална медицина зъбопротезни конструкции, ортодонтски 

апарати. Задачите на зъботехника се определят от многообразието на изработваните 

протезни конструкции и апарати. 

• специалността “ИНСПЕКТОР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” е създадена през 2000 

година. Срокът на обучение е три години (6 семестъра). В нея се подготвят инспектори по 

обществено здраве с необходимите познания по специални, медико -биологични, 

хуманитарни, социални и други науки, даващи им възможност да осъществяват 



профилактика и здравен контрол в областта на комуналната хигиена, хигиената на труда, 

хигиена на храненето, хигиената на детско-юношеската възраст, епидемиологията. 

Завършилите инспектори по обществено здраве се реализират във всички отделения на 

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, службите по 

трудова медицина, комисиите по екология. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

(НАЧАЛО) 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ 

По време на обучението се провеждат задължителни практически занимания, 

изпълнението на които се ограничава от изброените заболявания:  

1. Тежки неврологични заболявания, които водят до значителни нарушения на 

двигателните функции: дисеминирана склероза, паркинсонизъм, атетоза и др. 

екстрапирамидни хиперкинези, травмена енцефалопатия, травмени увреждания на 

гръбначния мозък и периферните нерви, трайни остатъчни увреждания на централната и 

периферната нервна система след възпалителни, токсични и съдови заболявания, 

сирингомиелия, системни прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния 

апарат; параплегия, хемиплегия; трайна, частична или тотална афазия; тежки и трайни 

дискинезии. 

2. Психични заболявания: шизофрения – изходно състояние (шизофренен дефект), 

трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; 

циклофрения – алтернативно и хронично протичане, чести психотични фази, епилепсия – 

изразена епилептична промяна на личността, чести (особено големи) епилептични 

припадъци, доказана истинска параноя, травматични и други енцефалопатии с тежки 

характерови и интелектуално-амнестични промени. 

3. Открити форми на туберкулоза. 

4. Тежко протичащи заболявания на сърдечносъдовата система.  

5. Тежки и неподаващи се на лечение полиалергични заболявания.  

6. Некомпенсирани трайни увреждания на опорно-двигателния апарат. Като 

противопоказани ортопедични заболявания се считат: некомпенсирани увреждания на 

горния крайник, нарушаващи значително функциите му; ампутиран горен крайник, липса на 

три или повече пръста (между които I, II и III пръст); вродени аномалии на горения крайник, 

довели до тежко инвалидизиране; състояние след вяла детска парализа на горения 

крайник, нарушаващо значително функцията му; некомпенсирани увреждания на долния 

крайник, нарушаващи значително функцията му (за специалността дентална медицина);  

високо ампутиран в основата на бедрото крайник (за специалността дентална медицина); 

вродени и придобити деформации на гръбначния стълб и гръдния кош (за специалността 

дентална медицина); вродена дисплазия или изкълчване на тазобедрената става (за 

специалността дентална медицина); тежки вродени и статични деформации на ходилата 

(за специалността дентална медицина). 

7. Абсолютна и практическа двустранна слепота и прогресираща диабетна 

ретинопатия; разстройство на цветоусещането - анопия, аномалия тип А, В и С; 

прогресиращо и високо късогледство и диабетна ретинопатия, довела до намаляване на 

зрението до 0,8 на по-добре виждащото око с поносима корекция и зрение на двете очи 

най-малко 1,4; нарушение на бинокулярното зрение, миопия над 8,0 dpt и хиперметропия 

над 6 dpt (за дентална медицина и фармация); ювенилни и пигментни дегенерации на 

ретината. 

8. Трайно нелечимо намаление на слуха на двете уши, тежки говорни смущения и 

голяма дисфония. 



9. Пемфигус вулгарис, прогресивна склеродермия, дерматомиозит, псориазис 

артропатика (тежки, неподаващи се на лечение форми), периартеритис нодоза, микозис 

фунгоидес, морбус Капоши, морбус Реклинхаузен, епидермолизис хередитария, ихтиозис 

вулгарис – тежки форми, еритематодес субакутус и хроникус, ксеродермия пигментозиум.  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

(НАЧАЛО) 

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 

Прием на документи за всички специалности:  

от 20 юни 2013 г.  до 02 юли 2013 г. включително, 

в Аудиторния комплекс 

Медицински университет – Пловдив, 

бул. “Васил Априлов” №15А 

 

Работно време: 

понеделник - събота 

от 8:00 до 17:00 ч.  

  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

(НАЧАЛО) 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ В МУ – ПЛОВДИВ 

 

І. За специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:  

Биология  – 04 юли 2013 (четвъртък) 

Химия  – 15 юли 2013 (понеделник) 

 

ІІ. За Акушерки, Медицински сестри и специалностите в Медицинския колеж:  

Биология  – 05 юли 2013 (петък) 

 

ІІІ. За специалността Зъботехник 

Скулптиране – 09 юли 2013 г. (вторник) 

Изпита се провежда в Медицинския колеж, 

ул. “Бр. Бъкстон” №120 

 

ІV. За Управление на здравните грижи: 

Социална медицина и организация на здравеопазването  

10 юли 2013 г. (сряда) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

(НАЧАЛО) 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2013/2014 г. 
ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ 

БИОЛОГИЯ ХИМИЯ 

МУ – София 

02.07.2013 10.07.2013 

МУ – Плевен 

03.07.2013 11.07.2013 

МУ – Варна 

01.07.2013 09.07.2013 

ТУ – Ст. Загора 

05.07.2013 12.07.2013 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

(НАЧАЛО) 

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 9. (3) Министерският съвет: 

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) утвърждава държавни 

изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни 

степени и по специалностите от регулираните професии, както и държавни изисквания за 

организиране на дистанционна форма на обучение;  

6. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. 

- ДВ, бр. 53 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) утвърждава 

ежегодно до 30 април: 

а) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) по предложение на министъра 

на образованието, младежта и науката въз основа на предложенията на държавните 

висши училища броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в тях в 

съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на 

специалностите от регулираните професии в него;  

б) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) по предложение на министъра 

на образованието, младежта и науката въз основа на предложенията на частните висши 

училища броя на приеманите за обучение студенти и докторанти, съответен на капацитета 

на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от 

регулираните професии в него; 

в) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) броя на докторантите в 

организациите по чл. 47, ал. 1, въз основа на който се определя държавната субсидия за 

издръжка на обучението, с изключение на приеманите по реда на чл. 21, ал. 5; 

7. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2002 г., изм. - 

ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 

2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) утвърждава ежегодно до 30 април по предложение на 

министъра на образованието, младежта и науката въз основа на предложенията на 

държавните висши училища размера на таксите за кандидатстване и за обучение на 

студенти и докторанти в тях, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 2, 3 и 5; 

Чл. 21. (2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2010 г., прилага се за учебните 2010/2011 г., 2011/2012 

г. и 2012/2013 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 

07.08.2012 г.)(*) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка от 

6,00 до 10,00, имат право след решение на академичния съвет да извършват обучение 

срещу заплащане в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и в 

образователно-квалификационна степен “магистър” след придобито средно образование 

по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са 

получили при програмната акредитация оценка от 6.00 до 10.00. Приемането на студенти 

за обучение срещу заплащане се осъществява по реда на чл. 68, като броят им е извън 

определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква “а”, и в рамките на определения по чл. 83, ал. 3, т. 

1 капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната 

специалност от регулираните професии, но не повече от 5 на сто от него. Обучението се 



извършва при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с 

договор между студентите и висшето училище. 

Чл. 68. (3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., предишна ал. 2, изм. - 

ДВ, бр. 48 от 2004 г.) При облекчени условия и по ред, определени с правилника за 

дейността на висшето училище, се приемат следните кандидат-студенти, успешно 

участвали в конкурсните изпити: 

1. класирани с еднакъв бал; 

2. инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; 

3. военноинвалиди; 

4. кръгли сираци; 

5. майки с три и повече деца; 

6. близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално 

направление и висше училище, и единият от тях е приет.  

(5) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Кандидат-студентите - 

лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в 

годината, в която се провежда олимпиадата, носители на медали от олимпийски, световни 

и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения по реда 

на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви “а” и “б” ежегоден брой на приеманите за обучение студенти, 

когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на 

олимпиадата или дисциплината на първенството.  

Чл. 91. (5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Средствата по ал. 1, т. 1 не се предоставят за 

издръжка на обучението на: 

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) студенти и докторанти, които са 

приети по реда на чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 7; 

2. студенти и докторанти, които се обучават за придобиване на същата или по -ниска 

образователно-квалификационна степен; 

3. студенти и докторанти, които са пресрочили срока на обучението си съгласно 

учебния план; 

4. чуждестранни студенти и докторанти, с изключение на студенти и докторанти - 

граждани на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо 

пространство, студенти и докторанти - българи, живеещи извън Република България, както 

и студенти и докторанти, приети по междуправителствени спогодби, в които е предвидено, 

че разходите за издръжка на обучението са за сметка на българската държава.  

НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ 

ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (начало) 

Раздел II. Чл. 2. (2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.) Български граждани, завършили 

средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети 

за студенти във висшите училища на Република България след признаване на средното 

им образование при условия и по ред, определени с наредбата по § 5 от Закона за 

народната просвета. 

  

  



 (начало) 

ПРОГРАМА 

ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ ЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” ЗА УЧЕБНАТА 

2013/2014 Г. 

8. КЛАС  

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 

1. Тъкани.  

2. Скелет – устройство на костите, видове кости, растеж и развитие, свързване на 

костите. 

3. Кости и свързвания на главата (череп). Кости на туловището  гръбначен стълб и 

гръден кош. 

4. Кости и свързване на крайниците.  

5. Скелетни мускули.  

6. Физиология на скелетните мускули. 

7. Вътрешна течна среда на организма.  

8. Кръв – формени елементи, кръвна плазма, кръвни групи.  

9. Сърце – устройство и инервация. Кръвоносни съдове, кръвообращение.  

10. Сърдечна дейност.  

11. Устройство и функция на дихателните органи.  

12. Газова обмяна. Регулация на дишането. 

13. Устройство и функции на устата, гълтача, хранопровода и стомаха.  

14. Устройство и функции на червата. Храносмилателни жлези.  

15. Устройство и функции на отделителната система.  

16. Покривка на тялото. Кожа. 

17. Полови органи – мъжка и женска полова система.  

18. Устройство и функции на нервната система. Гръбначен мозък.  

19. Устройство и функции на главния мозък – продълговат, заден (мост и малък 

мозък), среден мозък.  

20. Устройство и функции на главния мозък – междинен и краен мозък.  

21. Вегетативна нервна система. 

22. Устройство, функции и нарушения на жлезите с вътрешна секреция – хипофизна, 

щитовидна и епифизна жлеза. 

23. Устройство, функции и нарушения на жлезите с вътрешна секреция – 

околощитовидни жлези, задстомашна жлеза, надбъбречни жлези и полови жлези.  

24. Зрителна система.  

25. Слухова система.  

 



9. КЛАС  

БИОСФЕРА (МАКРОСИСТЕМА – СТРУКТУРА И ПРОЦЕСИ) 

1. Същност на екологичните фактори на средата.  

2. Вътревидови взаимоотношения. 

3. Междувидови взаимоотношения – отрицателни и положителни взаимоотношения. 

4. Екосистема – същност, структура, функциониране.  

5. Развитие и екологично равновесие на екосистемите.  

КЛЕТКА (МИКРОСИСТЕМА – СТРУКТУРА И ПРОЦЕСИ) 

6. Органични съединения. Въглехидрати. Липиди.  

7. Белтъци – химичен състав, структура, свойства и функции.  

8. Нуклеинови киселини – химичен състав и строеж, ДНК и РНК – структура и функции, 

генетичен код. 

9. Вируси.  

10. Прокариотна клетка. 

11. Еукариотна клетка – обща характеристика. Клетъчна мембрана. Преминаване на 

веществата през клетъчната мембрана.  

12. Цитоплазма. Цитоплазмени органели. Едномембранни цитоплазмени органели.  

13. Двумембранни цитоплазмени органели. Немембранни органели и включения. 

14. Клетъчно ядро.  

15. Генетични процеси. Репликация на ДНК. 

16. Реализация на генетичната информация – транскрипция и транслация. 

17. Обща характеристика на метаболизма.  

18. Катаболитни процеси. 

19. Дихателни вериги. Окислително фосфорилиране.  

20. Делене на клетката. Митоза.  

21. Мейоза. 

10. КЛАС 

МНОГОКЛЕТЪЧЕН ОРГАНИЗЪМ (МЕЗОСИСТЕМА – СТРУКТУРА И ПРОЦЕСИ). 

НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ИЗМЕНЧИВОСТ 

1. Развитие на генетиката като наука. Предмет, задачи и основни понятия.  

2. Монохибридно кръстосване.  

3. Дихибридно кръстосване. Закони  на Мендел. Анализиращо кръстосване.  

4. Взаимодействия на гените. Взаимодействия на алелите на един ген.  

5. Взаимодействия между алели на различни гени. 

6. Изменчивост. Модификационна изменчивост.  

7. Генотипна изменчивост. 

 



ИНДИВИДУАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА 

8. Полово размножаване.   

9. Индивидуално развитие. Продължителност на живота, стареене и смърт.   

БИОЛОГИЧНА ЕВОЛЮЦИЯ 

10. Микроеволюция. Елементарни еволюционни събития и сили.  

11. Видообразуване. Съвременни схващания за видообразуване.  

12. Критерии за вид.    

13. Съвременни схващания за еволюцията. Макроеволюция.  

14. Основни насоки и пътища на еволюцията.  

15. Еволюция на човека. Антропогенеза.  

16. Палеонтологична история на човека.  

17. Човешки раси и фактори на расообразуването. 

18. Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични, сравнително-ембриологични 

доказателства за еволюцията.  

19. Палеонтологични доказателства за еволюцията.  

МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ 

Конкурсният изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на пет часа.  

За 1 ч. и 30 мин. кандидат-студентите решават тест върху материала от 8. клас. 

Тестът включва комбинация от активни и пасивни въпроси по подобие на тези от “Сборник 

тестове по биология за кандидат-студенти  (анатомия и физиология)”, издание на МУ – 

Пловдив. 

В следващите 3 ч. и 30 мин. кандидат-студентите развиват писмено два въпроса от 

материала за 9. и 10. клас, изтеглени на лотариен принцип. Всеки въпрос представлява 

урок или част от урок от съответния учебник. Въпросите, както и тестът, са изцяло 

съобразени с учебния материал за задължителна подготовка в СОУ.  

При разработването на въпросите трябва да личи умението на кандидат-студента да 

си служи свободно с учебния материал като обяснява задълбочено и вярно включените 

факти, явления и закономерности. Не се изисква да се отговаря на вътреурочни и на 

следурочни въпроси и задачи. В изложението да личи езиковата култура на кандидат -

студента. 

Окончателната оценката на писмената работа е средно аритметична от удвоената 

оценка на теста и оценките на двата въпроса. 

УЧЕБНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА: 

• Биология и здравно образование за 8. клас (В. Ишев и съавтори, “Просвета”, изд.  

2006 – 2011 г.) 

• Биология и здравно образование за 9. клас – задължителна подготовка (П. Ангелов и 

съавтори, “Просвета”, изд. 2006 – 2011 г.) 

• Биология и здравно образование за 10. клас – задължителна подготовка (П. Попов и 

съавтори, “Просвета”,  изд. 2006 – 2011 г.) 



• В. Александров, М. Казакова, В. Низамов, Х. Радева, В. Сарафян, Я. Феодорова, М. 

Филипова. Под редакцията на В. Сарафян. Тестове по биология за кандидат-студенти 

(анатомия и физиология). ISBN 978-954-9549-69-0, МУ-Пловдив, 2012. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФИГУРИ И ТАБЛИЦИ: 

Биология за 8. клас:  

Таблица 1. Химичен състав на вътрешната течна среда. 

Биология за 9. клас:  

1.2. Закономерности на въздействието на абиотичните екологични фактори.  

2.19. Схематично представяне на нуклеотид. 

2.50. Механизъм на транслацията. 

2.52. Гликолиза. 

2.53. Цикъл на лимонената киселина. 

Биология за 10. клас: 

1.2.2.  Монохибридно кръстосване. 

1.2.3. Дихибридно кръстосване (решетка на Пънет).  

1.2.4. Анализиращо кръстосване. 

1.2.6. Непълно доминиране. 

1.2.8. Комплементарно взаимодействие при унаследяване формата на гребена при 

различни породи кокошки. 

1.2.9. Комплементарно взаимодействие при унаследяване баграта на цветовете 

при аромaтното секирче. 

1.2.10. Епистатично взаимодействие при унаследяване на оперението при кокошки.  

1.2.11. Унаследяване на цвета на семената при пшеницата в резултат на 

полимерно взаимодействие. 

Таблица 1:  Определяне на кръвните групи при човека.  

Таблица 2. Произход на органите от трите зародишни листа при гръбначните 

животни.   

ИЛИ СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИЦИ: 

• Биология и здравно образование за 8. клас (В. Овчаров и съавтори, “Булвест 2000”, 

изд.  2002-2008 г.) 

• Биология и здравно образование за 9. клас – задължителна подготовка (О. Димитров 

и съавтори, “Булвест 2000”, изд. 2001-2010 г.) 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФИГУРИ И ТАБЛИЦИ: 

Биология за 8. клас:  

Таблица 1. Химични елементи, необходими за организма. 

Биология за 9. клас: 

Фиг.3.45. Схема на полинуклеотидна верига и на един мономер нуклеотид.  

Фиг.4.32. Образуване на първата пептидна връзка и удължаване на 

полипептидната верига.. 



Фиг. 4.13. Схема на двете фази на гликолизата.  

Фиг.4.15. Обобщена схема на гликолиза и цикъл на Кребс. 

Допълнително може да се ползват всички издадени след 2001 г. и одобрени от 

МОМН учебници по биология и здравно образование за 8., 9. и 10. клас.  

  

  



 (начало) 

ПРОГРАМА 

ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ 

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” ЗА 

УЧЕБНАТА 2013/2014 Г. 

8. КЛАС 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 

1. Скелет: Устройство на костите; Видове кости; Развитие и растеж на костите; 

Свързване на костите.  

2. Кръв.  

3. Сърце и кръвоносни съдове.  

4. Устройство и функция на дихателните органи.  

5. Устройство и функции на устата, гълтача, хранопровода и стомаха.  

6. Устройство и функции на отделителната система.  

7. Кожа. 

8. Полови органи.  

9. Устройство, функции и нарушения на хипофизна и щитовидна жлези. 

10. Устройство, функции и нарушения на околощитовидни, задстомашна, надбъбрeчни 

и полови жлези. 

9. КЛАС 

Клетка (микросистема – структура и процеси) 

1. Белтъци.  

2. Нуклеинови киселини. 

3. Вируси.  

4. Прокариотна клетка. 

5. Клетъчна мембрана. Преминаване на веществата през клетъчната мембрана.  

6. Клетъчно ядро.  

7. Репликация на ДНК. 

8. Реализация на генетичната информация: транскрипция; транслация.  

9. Митоза.  

10. Мейоза. 

10. КЛАС 

МНОГОКЛЕТЪЧЕН ОРГАНИЗЪМ (МЕЗОСИСТЕМА СТРУКТУРА И ПРОЦЕСИ). 

БИОЛОГИЧНА ЕВОЛЮЦИЯ 

1. Монохибридно кръстосване.  

2. Взаимодействия на гените. Взаимодействия на алелите на един ген.  

3. Изменчивост. Модификационна изменчивост.  



4. Генотипна изменчивост. 

5. Полово размножаване. Гаметогенеза и оплождане. 

6. Индивидуално развитие. Ембрионален период. 

7. Съвременни схващания за видообразуване.  

8. Съвременни схващания за еволюцията. Макроеволюция.  

9. Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични, сравнително-ембриологични 

доказателства за еволюцията.  

10. Палеонтологични доказателства за еволюцията.  

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФИГУРИ И ТАБЛИЦИ: 

Биология за 9. клас:  

2.19. Схематично представяне на нуклеотид. 

Биология за 10. клас: 

Таблица 1:  Определяне на кръвните групи при човека.  

МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ 

Конкурсният изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на пет часа. В 

него се пада по един въпрос съответно от учебниците по биология за 8., 9., и 10. клас. 

Всеки въпрос представлява урок или част от урок от съответния учебник. Те са изцяло 

съобразени с учебния материал за задължителна подготовка в СОУ. На самия изпит всеки 

от въпросите се изтегля поотделно, на лотариен принцип.  

При разработването на въпросите трябва да личи умението на кандидат-студента да 

си служи свободно с учебния материал като обяснява задълбочено и вярно включените 

факти, явления и закономерности. Не се изисква да се отговаря на вътреурочни и на 

следурочни въпроси и задачи. В изложението да личи езиковата култура на кандидат -

студента. 

Оценката на писмената работа е средно аритметична от оценките на трите въпроса.  

УЧЕБНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА 

• Биология и здравно образование за 8. клас (В. Ишев и съавтори, “Просвета”, изд.  

2006-2011 г.) 

• Биология и здравно образование за 9. клас – задължителна подготовка (П. Ангелов и 

съавтори, “Просвета”, изд. 2006-2011 г.) 

• Биология и здравно образование за 10. клас – задължителна подготовка (П. Попов и 

съавтори, “Просвета”,  изд. 2006-2011 г.) 

ИЛИ СЛЕДНИТЕ УЧЕБНИЦИ: 

• Биология и здравно образование за 8. клас (В. Овчаров и съавтори, “Булвест 2000”, 

изд. 2002-2008 г.) 

• Биология и здравно образование за 9. клас – задължителна подготовка (О. Димитров 

и съавтори, “Булвест 2000”, изд. 2001-2010 г.) 

Допълнително може да се ползват всички издадени след 2001 г. и одобрени от 

МОМН учебници по биология и здравно образование за 8., 9. и 10. клас.  



 (начало) 

ПРОГРАМА 

ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ ЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” ЗА УЧЕБНАТА 

2013/2014 Г. 

1. Химична връзка 

1.1. Ковалентна връзка – същност, видове и характерни особености.  

1.2. Хибридизация при въглеродният атом. 

1.3. Междумолекулни взаимодействия. Водородна, йонна и метална връзки.  

2. Оксиди 

2.1. Състав и строеж на оксидите. Видове оксиди.  

2.2. Химични свойства на оксидите. 

3. Хидроксиди 

3.1. Класификация, химичен състав и строеж на хидроксидите. Получаване на 

хидроксиди. 

3.2. Химични свойства на хидроксидите. 

4. Оксокиселини 

4.1. Химичен състав и строеж и на оксокиселините. 

4.2. Химични свойства на оксокиселините. 

5. Соли 

5.1. Класификация на солите. Получаване. 

5.2. Строеж  и химични свойства на солите. 

6. Окислително-редукционни процеси 

6.1. Същност на окислително-редукционните процеси. Окислители и редуктори – 

примери. 

6.2. Окислителни и редукционни свойства на елементите. Ред на относителната 

активност на металите. 

7. Скорост на химичните реакции 

7.1. Зависимост на скоростта от концентрацията (Закон за действие на масите).  

7.2. Зависимост на скоростта от температурата. Активираща енергия.  

7.3. Катализа – видове. Механизъм на каталитичното действие. Ензимна катализа – 

строеж на ензимите. Механизъм на ензимно действие (ES и ЕР комплекси). 

8. Химично равновесие 

8.1. Обратимост на химичните реакции. Химично равновесие и равновесна константа.  

8.2. Фактори влияещи върху химичното равновесие – температура, концентрация и 

налягане. Принцип на подвжното равновесие. 

9. Дисперсни системи 

9.1. Истински разтвори – определение, видове. Механизъм и фактори влияещи върху 

разтворимостта. 



9.2. Свойства на истинските разтвори (парно налягане, температура на кипене и 

температура на замръзване). Осмоза и осмотично налягане. 

9.3. Колоидно-дисперсни системи – строеж и свойства и стабилност. 

10. Теория на електролитната дисоциация 

10.1. Същност. Механизъм на електролитната дисоциация при вещества с йонна и 

ковалентна връзка. 

10.2. Степен на електролитната дисоциация. Силни и слаби електролити. Фактори 

влияещи върху дисоциацията на слабите електролити (примери с киселини, основи и 

соли). 

10.3. Дисоциация на водата. Водороден показател (рН). Хидролиза на соли – видове и 

особености. 

11. Строеж и изомерия при органичните съединения. 

11.1. Структурна теория и структурна изомерия. 

11.2. Стереохимична теория и пространствена изомерия.  

12. Алкани 

12.1. Хомоложен ред и изомерия. Получаване. Строеж. 

12.2.  Химични свойства на алкани: 

Заместителни реакции – ход на процеса халогениране. 

Химични свойства на халогенопроизводни на алканите:  

- хидролиза, 

- аминолиза, 

- получаване на нитрили. 

Реакции на елиминиране на халогеноводород – получаване на алкени и алкини. 

Реакции на окисление на алкани.  

13.  Алкени 

13.1. Хомоложен ред и изомерия. Получаване. 

13.2. Строеж. химични свойства: 

Присъединителни реакции – ход на процеса 

- присъединяване на халогени, 

- присъединяване на халогеноводород, вода и на други полярни молекули.  

Реакции на окисление, хидриране и дехидриране. 

Реакции на полимеризация. 

14. Алкини 

14.1. Хомоложен ред и изомерия. Получаване. 

14.2. Строеж. Химични свойства: 

Присъединителни реакции – ход на процеса 

- присъединяване на халогени, 

- присъединяване на халогеноводород, вода и на други полярни молекули.  

Заместителни реакции – получаване на етиниди и карбиди. 



Реакции на окисление и хидриране. 

Реакции на полимеризация. 

15. Арени 

15.1. Бензен – строеж. Получаване. Химични свойства: 

Заместителни реакции – ход на процеса: 

- реакции на  халогениране,  нитриране,  сулфониране,  алкилиране  и ацилиране, 

- реакции на окисление. 

15.2. Хомолози на бензена – изомерия и получаване. Химични свойства: 

Заместителни реакции – ход на процеса. Ориентиращо влияние на заместителите в 

ядрото – заместители от 1-ви и 2-ри род. 

- реакции  на  халогениране,  нитриране,  сулфониране,  алкилиране  и ацилиране,  

- реакции на окисление и редукция. 

16. Хидроксилни производни на въглеводородите (алкохоли и феноли)  

16.1. Определение и класификация. Хомоложен ред и наименование. Изомерия при  

алкохоли и феноли. Получаване на алкохоли и феноли:  

- от въглехидратни източници, 

- чрез хидратация на алкени, 

- чрез  хидролиза  на  халогеноалкани  и  халогенопроизводни  на ароматните 

въглеводороди, 

- от естери и мазнини, 

- получаване на фенол по Кумолов метод и чрез алкално стапяне. 

16.2. Химични свойства: 

- киселинни свойства – образуване на соли, 

- получаване на естери с органични и неорганични киселини,  

- дехидратация на алкохоли, 

- реакции на окисление, 

- реакции до радикала. 

17. Карбонилни производни на въглеводородите (алдехиди и кетони) 

17.1. Определение, класификация, наименование и изомерия.  Получаване на 

алдехиди и кетони: 

- чрез окисление на алкохоли, 

- чрез дехидриране на алкохоли, 

- реакция на Кучеров, 

- Кумолов метод за получаване на ацетон. 

17.2. Строеж на карбонилната група. Химичните свойства:  

- присъединителни реакции, 

- реакции до радикала, 

- реакции на окисление, 

- полимеризация. 



18. Карбоксилни киселини 

18.1. Определение, класификация и хомоложен ред на мастни наситени 

монокарбоксилни киселини. Изомерия при наситени, ненаситени, хидрокси и ароматни 

карбоксилни киселини. 

18.2. Получаване на мастни и ароматни монокарбоксилни киселини.  

18.3. Строеж. Химични свойства: 

- киселинни свойства – дисоциация, получаване на соли, 

- получаване на киселинни хлориди и амиди, 

- реакции до радикала, 

- декарбоксилиране на киселини. 

18.4. Строеж. Химични свойства: 

- киселинни свойства – дисоциация, получаване на соли, 

- получаване на  естери и анхидриди, 

- реакции до радикала, 

- декарбоксилиране на киселини. 

19. Производни на карбоксилните киселини (естери, мазнини, амиди, анхидриди 

и нитрили) 

19.1. Естери–определение и видове. 

Получаване: 

- чрез естерификация, 

- от киселинни халогениди, 

- от киселинни анхидриди. 

Химични свойства: 

- хидролиза в кисела и алкална среда, 

- преестерификация, 

- получаване на амиди. 

Мазнини – строеж и видове. Химични свойства и биологична функция.  

19.2. Анхидриди и нитрили – получаване. Химични свойства: 

- на анхидриди – получаване на естери, на амиди и реакция на хидролиза, 

- на нитрили – хидролиза  в  кисела  и  алкална  среда.  Реакции  на хидриране.  

    Амиди – получаване: от карбоксилни киселини, от киселинни анхидриди и от 

киселинни халогениди. 

Химични свойства – получаване на нитрили. Хидролиза в кисела и алкална среда. 

20. Хидрокси-карбоксилни киселини 

20.1. Определение, класификация и изомерия. 

Салицилова киселина – химични свойства: 

- до карбоксилната група – дисоциация, получаване на соли и естери. Реакция на 

декарбоксилиране. 



Други представители на хидроксикиселните – млечна киселина, ябълчена киселина, 

лимонена киселина и винена киселина. 

20.2. Определение, класификация и изомерия. 

Салицилова киселина – химични свойства: 

- до хидроксилната група – дисоциация, получаване на соли и естери. Цветна 

реакция. 

Лекарствени средства производни на салициловата киселина – салол, аспирин и 

метилсалицилилат. 

21. Въглехидрати 

21.1. Определение и класификация на въглехидратите. Видове монозахариди – 

триози, пентози и хексози. Представители – глицериналдехид, дихидроксиацетон, рибоза, 

дезоксирибоза, глюкоза и фруктоза.  

Пространствен строеж и изомерия при глюкоза и фруктоза.  

21.2. Химични свойства на монозахариди: 

- до карбонилната група – присъединителни реакции, окисление с меки окислители (в 

кисела и алкална среда). Окисление със силни окислители. 

- до хидроксилните  групи – естери с органични и неорганични киселини. 

21.3. Дизахариди – състав и строеж. Свойства на захароза. 

21.4. Полизахариди. Строеж и свойства на нишесте – биологична функция. Строеж, 

биологична функция и химични свойства на целулоза – продукти на естерификация с 

оцетна и азотна киселини. 

22. Амини 

22.1. Определение, класификация и изомерия. Получаване на мастни и ароматни 

амини: 

- от нитропроизводни на въглеводородите, 

- от амоняк и халогеноалкани, 

- чрез редукция на имини. 

22.2. Строеж. Химични свойства: 

- взаимодействие с минерални киселини – амониеви и диазониеви соли. Хидролиза на 

амониеви и диазониеви соли, 

- взаимодействие с карбоксилни киселини и киселинни халогениди,  

- взаимодействие с карбонилни съединения, 

- реакции до ароматното ядро при ароматни амини,  

- реакция на поликондензация. 

22.3. Строеж. Химични свойства: 

- взаимодействие с минерални киселини – амониеви и диазониеви соли. Хидролиза на 

амониеви и диазониеви соли, 

- взаимодействие с карбоксилни киселини и киселинни анхидриди,  

- взаимодействие с карбонилни съединения, 

- реакции до ароматното ядро при ароматни амини,  

- реакция на поликондензация. 



23. Аминокарбоксилни киселини 

23.1. Определение, видове и наименования. Изомерия.  

Представители на α-аминокиселините с неутрален, кисел и основен характер – 

глицин, аланин, фенилаланин, тирозин, серин, цистеин, аспаргинова киселина, 

глутаминова киселина и лизин. 

23.2. Строеж. Химични свойства: 

- дисоциация, амфотерни свойства, двуполюсен йон, 

- свойства до карбоксилната група – соли, киселинни халогениди, естери и амиди, 

- качествени реакции за  доказване  функционални  групи  в аминокиселините,  

- кондензационни реакции – получаване на пептиди. 

23.3. Строеж. Химични свойства: 

- дисоциация, амфотерни свойства, двуполюсен йон, 

- свойства до аминогрупата – амониеви и диазониеви соли – заместване на 

аминогрупата, получаване на амиди, 

- качествени реакции за доказване функционални групи в аминокиселините,  

- кондензационни реакции – получаване на пептиди. 

24. Полипептиди и белтъци 

24.1. Получаване на ди-, три- и полипептиди. Наименования и изомерия. Химични 

свойства до свободните карбоксилна и амино групи. Качествени реакции.  

24.2. Състав, строеж и свойства на белтъците. Качествени реакции.  

МЕТОДИЧНИ  УКАЗАНИЯ 

Програмата по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация в 

МУ – Пловдив е съставена въз основа на гимназиалния материал за 9., 10., 11. и 12. 

класове отразен  в одобрените  от МОМН учебници.  

Конкурсният изпит по химия е писмен. Той включва части от два теоретични въпроса 

(един по неорганична и един по органична химия), както и две логически задачи (подбрани 

изцяло от материала по органична химия). Общата оценка от изпита се образува като 

средно аритметична от оценките по изтеглените въпроси и удвоената оценка получена 

след решението на двете задачи. 

  

  



 (начало) 

ПРОГРАМА 

ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНКУРСЕН 

ИЗПИТ ПО СКУЛПТИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “ЗЪБОТЕХНИК”ЗА УЧЕБНАТА 

2013/2014 Г. 

 

Горен четвърти зъб Долен четвърти зъб 

Горен пети зъб Долен пети зъб 

Горен шести зъб Долен шести зъб 

Горен седми зъб Долен седми зъб 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ ПО СКУЛПТИРАНЕ  

Конкурсният изпит включва скулптиране на зъб от глина по макет, съгласно 

конкурсната програма. 

1. Изпитът започва в 8,30 ч., има продължителност 5 ч. Кандидатите нямат право да 

напускат сградата, в която се провежда изпита до 10 часа.  

2. Кандидатите могат да моделират със собствени моделажни инструменти. 

3. Забранява се внасянето на собствена глина и мерителни инструменти.  

4. Макетът се възпроизвежда цялостно (от всички страни) по форма и големина, 

включително и пиедесталът. 

5. По преценка на кандидата коренът на зъба може да се армира към пиедестала, но 

без да се вжда отвън. 

6. Кандидатите имат право да отиват за кратко време до макета, да го оглеждат от 

всички страни, да го визират, без да го местят и измерват с линийка и пергел.  

7. Промяната в положението на макетите се прави от квесторите на интервал от 

половин час само в една посока. 

8. Поставянето на всякакви знаци върху моделираните зъби, пиедестала, дъсчиците 

или малкото пликче с името на кандидата води до анулиране на изпита.  

9. Всеки кандидат работи само на определеното за него място. Почистването на 

работните места и предаването на конкурсните работи се извършва след изтичане на 

определените за изпита 5 часа. 

10. Всички кандидати напускат едновременно работната зала, която се заключва и 

запечатва от квесторите пред кандидат-студентите. 

11. Конкурсните работи се оценяват от 2 тричленни комисии, независими една от 

друга, с точност до 0,25. 

12. Крайната оценка се оформя като средноаритметична от оценките на двете 

комисии, ако разликата в оценките им не е по-голяма от 0,50. 

13. При разлика по-голяма от 0,50 работата се проверява и оценява от 2 арбитъра, 

чиято обща оценка е окончателна. 



14. Арбитрират се всички конкурсни работи с оценка равна и по-висока от отличен 

(5,50). 

15. В 2-дневен срок след изпита кандидат-студентите могат да идентифицират лично 

конкурсната си работа. 

16. Обявената оценка на конкурсната работа е окончателна, не подлежи на 

преоценяване и е валиден само за годината, в която е положен изпитът.  

  

  



 (начало) 

ПРОГРАМА 

ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ  ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ , СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” 

1. Социалната медицина като наука – предмет, възникване и развитие; структура. 

Функции и взаимовръзки на социалната медицина. 

2. Методи в социалната медицина. Социологически метод – социологични проблеми 

на медицината, методи за събиране на социологическа информация.  

3. Социални фактори на здравето – типове и механизми на влияние. Стилът на живот 

като рисков фактор за здравето; предпоставки и критерии за здравословен начин на живот.  

4. Социално-медицинският подход в медицинската практика; социална история на 

заболяването – предпоставки; компоненти и значение. 

5. Обществено здраве - определение и основни показатели. Демографията като наука. 

Статика на населението; типове възрастово-полова структура; демографско застаряване 

на населението. 

6. Динамика на населението. Механично движение на населението. Естествено 

движение; възпроизводство на населението. Показатели. Социално-медицински проблеми. 

7. Заболеваемостта като измерител на общественото здраве. Показатели. 

Заболеваемост с временна и трайна нетрудоспособност. 

8. Физическото развитие като показател за общественото здраве. Акселерация и 

хипотези за акселерацията. 

9. Семейство и здраве; същност, видове и функции на семейството. 

Взаимозависимости между семейство и здраве. Негативни взаимоотношения в системата 

“семейство-здраве”. 

10. Медико-социални проблеми и здравно обслужване на децата. Специфики в 

различните периоди на детството; рискови групи. Организация на педиатричната помощ; 

показатели за оценка. 

11. Медико-социални проблеми и здравно обслужване на жените; социални функции. 

Рискови фактори и групи. Организация на акушеро-гинекологичната помощ. 

12. Медико-социални аспекти и здравно обслужване на хората от третата възраст. 

Характеристика на факторите, ограничаващи независимостта; мерки за преодоляването 

им. 

13. Системи на здравеопазването в съвременния свят; здравно-политически модели; 

обща характеристика. 

14. Първично здравно обслужване – интегрирана система за основна медицинска 

помощ. Лечебни заведения за извънболнична помощ; лекарят на обща практика.  

15. Болнично обслужване. Същност и тенденции в развитието на болницата; проблеми 

и предизвикателства. Видове болници, основни функции и задачи. Показатели за оценка 

на дейността. 



16. Спешна медицинска помощ (СМП) – същност и роля. Структура на Центъра за 

СМП; цели, задачи и проблеми. Показатели и критерии за дейността.  

17. Здравна политика – същност. Съвременни приоритети на здравната политика.  

18. Здравното осигуряване в България. Определение и същност. Национален рамков 

договор – предмет. Мисия и перспективи на здравното осигуряване у нас.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Борисов В, Юрукова К, Воденичаров Ц, Попова С. Социална медицина. Изд. “Акар 

ПРИНТ” – София; 2004, 2006 

2. Воденичаров Ц, Попова С. Социална медицина. Изд. “Еко ПРИНТ” – София; 2009 

3. Мутафова М, Георгиева Е, Пешева И, Христов Н. Социална медицина. Мед. изд. 

„АРСО”- София; 2007 

4. Грънчарова Г, Велкова А, Александрова С. Социална медицина. Изд.център на 

ВМИ-Плевен; 2006 

5. Димитров И. Социална медицина – избрани лекции. Пловдив; 2002 

6. Димитров И. Тестове по Социална медицина. Пловдив;  

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕННИЯ ИЗПИТ (ТЕСТ) 

ОТ КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ 

1. Общи положения 

1.1. Преглеждането и оценяването на писмените работи (тестове) по Социална 

медицина и организация на здравеопазването се извършва в съответствие с Правилника 

за прием на студенти по специалността Управление на здравните грижи за 2013/2014 уч. г. 

за ОКС „Бакалавър“ 

1.2. При оценяването на писмените работи като основен източник се взема изучавания 

материал по Социална медицина, изложен предимно в учебниците на В. Борисов и 

съавтори (2004, 2006) и Г. Грънчарова и съавтори.  

2. При разглеждане на кандидатстудентските работи (тестове) и поставяне на 

окончателна оценка да се има предвид следното:  

2.1.Оценяването на теста ще е съобразено с дидактическите изисквания за оценка на 

тестове от първо и второ познавателно равнище.  

2.2. Скалата, по която ще се извършва оценяването е следната:  

100% – 90% 
верни отговори 

89% – 80% 
верни отговори 

79% – 70% 
верни отговори 

69% – 60% 
верни отговори 

Под 60% 
верни отговори 

отличен много добър добър среден слаб 

 

  

  



 (начало) 

ПРОГРАМА 

ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ 

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (ДВА 

СЕМЕСТЪРА) 

 

1. Демографски измерители на общественото здраве – основни показатели. 

Демографски статус на България.  

2. Заболеваемостта като измерител на общественото здраве - основни показатели. 

Динамика и структура на заболеваемостта в България.  

3. Болнична медицинска помощ. Определение за болница; видове; основни функции. 

Проблеми и предизвикателства пред болничната помощ.  

4. Първично здравно обслужване – видове лечебни заведения за извънболнична 

медицинска помощ, дейности. Приоритетни задачи пред извънболничната помощ в 

България.  

5. Системи на здравеопазването – цели, видове според финансирането. Системен 

подход за оценка на здравните системи.  

6. Здравна политика – определение; принципи; нива и приоритети.  

7. Здравно осигуряване на населението. Национален рамков договор – предмет. 

Перспективи на здравното осигуряване в България  

8. Здравен мениджмънт - същност и значение. Нива на управление. Управленски 

цикъл. 

9. Мениджмънт на организационната промяна – фактори и бариери на промяната; 

типове промяна. 

10.Мениджмънт на човешките ресурси. Стил на мениджмънта; мотивация. 

Управленски екип.  

11.Качество на медицинската помощ – определение; критерии и методи за оценка на 

качеството на здравните услуги.  

12.Маркетинг – определение, съвременни маркетингови концепции. Маркетинг на 

здравните услуги.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Борисов В.  Здравен мениджмънт. Том І. Изд. Филвест- София; 2004, 2006 

2. Воденичаров Ц, Попова С. Социална медицина. Изд. “Еко ПРИНТ” – София; 2009 

3. Мутафова М, Георгиева Е, Пешева И, Христов Н. Социална медицина. Мед. изд. 

„АРСО”- София; 2007 

4. Грънчарова Г, Велкова А, Александрова С. Социална медицина. Изд.център на 

ВМИ-Плевен; 2006 

5. Димитров И. Социална медицина - избрани лекции. Пловдив; 2002 

6. Димитров И. Тестове по Социална медицина. Пловдив;  



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕННИЯ ИЗПИТ (ТЕСТ) 

ОТ КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ 

1. Общи положения 

1.1. Преглеждането и оценяването на писмените работи (тест) по Здравен 

мениджмънт се извършва в съответствие с Правилника за прием на студенти по 

специалността Управление на здравните грижи за 2013/2014 уч.г. за ОКС „Магистър“ /II 

семестъра/ 

1.2. При оценяването на писмените работи като основен източник се взема изучавания 

материал по Здравен мениджмънт и Социална медицина, изложен предимно в учебниците 

на В. Борисов (2004, 2006) и Г. Грънчарова и съавтори.  

2. При разглеждане на кандидатстудентските работи (тест) и поставяне на 

окончателна оценка да се има предвид следното:  

2.1.Оценяването на теста ще е съобразено с дидактическите изисквания за оценка на 

тестове от първо и второ познавателно равнище.  

2.2.Скалата, по която ще се извършва оценяването е следната:  

100% – 90% 
верни отговори 

89% – 80% 
верни отговори 

79% – 70% 
верни отговори 

69% – 60% 
верни отговори 

Под 60% 
верни отговори 

отличен много добър добър среден слаб 

 

  

  



 (начало) 

ПРОГРАМА 

ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ 

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ (ТРИ 

СЕМЕСТЪРА) 

1. Групово и обществено здраве – определение и основни показатели. Статика на 

населението. Динамика на населението – механично и естествено двжение. Показатели. 

Социално-медицински проблеми. 

2. Заболеваемост. Източници и методи за изучаване. Заболеваемост за временна и 

трайна нетрудоспособност. Показатели; анализ. 

3. Семейство и здраве. Функции на семейството. Взаимозависимости между 

семейство и здраве. Негативни взаимоотношения в системата “семейство-здраве”. 

Рискови семейства. 

4. Медико-социални проблеми и здравно обслужване на децата. Рискови фактори в 

различни периоди на детството. Профилактика на най-често срещаните заболявания. 

Организация на педиатричната помощ. 

5. Медико-социални проблеми и обслужване на жените; рискови фактори и групи. 

Организация на акушеро-гинекологичната помощ. 

6. Медико-социални аспекти и здравно обслужване на хората от третата възраст. 

Здравни проблеми и потребности (от физичен и психичен порядък). 

7. Системи на здравеопазването в съвременния свят; здравно-политически модели; 

обща характеристика. 

8. Болнична медицинска помощ. Определение на болницата; типове. Основни 

функции и задачи. Показатели за оценка дейността на стационара.  

9. Извънболнична медицинска помощ. Първично здравно обслужване на населението; 

лекарят в общата медицинска практика. 

10. Качество на медицинската помощ – определение; фактори; критерии за оценка. 

11. Здравна политика – определение и същност; приоритети. 

12. Здравен мениджмънт – същност, функции и значение. Нива на мениджмънта. 

Управленски цикъл. 

13. Ресурси в здравеопазването. Мениджмънт на човешките ресурси. Стил на 

мениджмънта; мотивация. Управленски екип. 

14. Здравно осигуряване на населението. Национален рамков договор – предмет. 

Реформата в здравното осигуряване. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Борисов В, Юрукова К, Воденичаров Ц, Попова С. Социална медицина. Изд. “Акар 

ПРИНТ” – София; 2004, 2006 

2. Борисов В.  Здравен мениджмънт. Том І. Изд. Филвест – София; 2004, 2006 

3.  Воденичаров Ц, Попова С. Социална медицина. Изд. “Еко ПРИНТ” – София; 2009 



4. Мутафова М, Георгиева Е, Пешева И, Христов Н. Социална медицина. Мед. изд. 

„АРСО” – София; 2007 

5. Грънчарова Г, Велкова А, Александрова С. Социална медицина. Изд.център на 

ВМИ-Плевен; 2006 

6. Димитров И. Социална медицина – избрани лекции. Пловдив; 2002 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ ОТ КОНКУРСНИЯ 

ИЗПИТ 

1. Общи положения 

1.1. Преглеждането и оценяването на писмените работи по Социална медицина и 

Здравен мениджмънт се извършва в съответствие с Правилника за прием на студенти по 

специалността Управление на здравните грижи за 2013/2014 уч. г. за ОКС „Магистър“ (III 

семестъра) 

1.2. При оценяването на писмените работи като основен източник се взема изучавания 

материал по Социална медицина и Здравен мениджмънт, изложен предимно в учебниците 

на В. Борисов и съавт. (2004, 2006) 

2. При разглеждане на кандидатстудентските работи и поставяне на окончателна 

оценка да се има предвид следното: 

2.1. Изчерпателно, вярно и конкретно изложение на фактическия материал;  

2.2. Структуриране на съдържанието по поставените въпроси;  

2.3. Поставяне акцент върху основните моменти, и там, където е възможно, 

извършване на сравнителна характеристика на разискваните явления;  

2.4. Степен на усвояване на специфичния изказ на дисциплината, адекватно 

използване на съответния понятиен апарат и терминология;  

2.5. Обща езикова култура, вкл. недопускане на правописни грешки; 

3. Изпитният въпрос се оценява със „зачита се” при оценка по-висока или равна на 

(добър 4,00) и „не се зачита” при оценка по-малко от добър (4,00) 

4. След излагане на писмената си разработка, всеки кандидат студент преминава 

устно събеседване пред изпитната комисия по темата, която е изложил писмено.  

5. След устното събеседване комисията взема окончателното решение за това, дали 

се зачита или не положеният изпит от страна на кандидат студента.  

  

 

  



 (начало) 

ПРОГРАМА 

ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”, 

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ ПО “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” 

 

1. Актуални аспекти на здравната политика в Република България.  

2. Здравен мениджмънт – същност и значение.  

3. Реформа в здравеопазването – проблеми и предизвикателства.  

4. Актуални проблеми на управлението на човешките ресурси в здравната 

организация.  

5. Качество на медицинската помощ и на здравните грижи - същност и съдържание.  

6. Основни пътища и фактори за повишаване на качеството на здравните услуги.  

7. Маркетинг в здравеопазването – същност и значение.  

8. Актуални проблеми на здравно осигуряване в Р България.  

9. Социално значими заболявания и рискови фактори за тях при българското 

население.  

10.Глобално здраве и международно здравно сътрудничество.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

• Борисов, В. Стратегически здравен мениджмънт – философия и практика С., 2006 г. 

• Георгиев, М. Психологични, етични и социални проблеми в медицината. 2006 

• Грънчарова Г. и др. „Социална медицина“ Плевен, 2002 г.  

• Делчева Е. „Управление на здравното осигуряване” С. УИ Стопанство 2006 г.  

• Донъли Д. и др. „Основи на мениджмънта”, С., 2000 г.  

• Иванов, Л. Ж. Големанова. Болничен мениджмънт. Изд. Дийор Принт, С., 2005 г. 

• Кирилов К. “Маркетинг в здравеопазването” С. 2004 г.  

• Павлов Н. „Осигурителни схеми” Свищов, 2007 г. 

• Паунов, М.. Организационно поведение. С. 2005 

• Попов М. Реформа в здравеопазването, т.1 и т.2. С., 2002  

• Харизанова, М., М. Милчев и др. Мениджмънт. С., 2006 

• Харизанова М. и др.,”Управление на човешките ресурси”, С., 2006 г.  

• Чобанлиева И., Димова А. “Управление на качеството в здравеопазването”, МУ -

Варна, 2004 г.  

• Шопов Д. и др.„Управление на човешките ресурси”, С, 2003 г.  

  



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ 

ОТ КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Преглеждането и оценяването на писмените работи по Здравен мениджмънт се 

извършва в съответствие с Правилника за прием на студенти магистри по специалността 

Здравен мениджмънт за 2013/2014 уч. г. за ОКС „Магистри“ (II семестъра);  

1.2. Основа при проверката и оценяването на писмените работи е Програмата по 

Здравен мениджмънт (1-3 въпрос), Управление на човешките ресурси (4 въпрос), Качество 

на медицинската помощ (5-6 въпрос), Маркетинг в здравеопазването (7-8 въпрос) и 

Социална медицина (9-10 въпрос) за кандидатстудентския конкурс;  

1.2.1. При оценяването на писмените работи като основен източник се взема 

изучавания материал по Здравен мениджмънт и посочената литература;  

2. При разглеждане на кандидатстудентските работи и поставяне на окончателната 

оценка да се има предвид следното:  

2.1. Изчерпателно, вярно и конкретно изложение на фактическия материал;  

2.2. Структуриране на съдържанието по поставените въпроси;  

2.3. Поставяне акцент върху основните моменти, и там, където е възможно, 

извършване на сравнителна характеристика на разискваните явления;  

2.4. Степен на усвояване на специфичния изказ на дисциплината, адекватно 

използване на съответния понятиен апарат и терминология;  

2.5. Обща езикова култура, вкл. недопускане на правописни грешки;  

3. Изпитният въпрос се оценява с “зачита се” при оценка по-висока или равна на 

(добър 4,00)  и “не се зачита” при оценка по-малко от добър (4,00).  

4. След излагане на писмената си разработка, всеки кандидат студент преминава 

устно събеседване пред изпитната комисия по темата която е изложил писмено.  

5. След устното събеседване комисията взема окончателното решение за това, дали 

се зачита или не положеният изпит от страна на кандидат студента.  

  

  



 (начало) 

ПРОГРАМА 

ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО “УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКО-СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”,  ОКС „МАГИСТЪР” 

 

1. Същност на управлението. 

2. Роля на Ръководителите. Управленчески умения. 

3. Същност, съдържание и изисквания към методите на социалната работа.  

4. Класификация на Методите на социалната работа – общи и специфични. 

5. Комуникативни техники и умения в социалната работа.  

6. Социална работа с индивиди – настройване и договаряне, работна фаза, 

приключване и преход. 

7. Закон за Социално подпомагане. 

8. Закон за семейни помощи за деца. 

9. Закон за интеграция на хора с увреждания. 

10. Закон за закрила на детето. 

11. Семеен кодекс. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ставрев С. – Основи на управлението С. 1999 

2. Христов С. – Основи на управлението, Варна, 1997 

3. Андреева Л.,К. Каменов – Теория на стопанското управление, С. 1998 

4. Пенчев П., И. Пенчева – Основи на управлението, ВТ, 2002 

5. Шулман Л. – Изкуството да се помага, С. 1996 

6. Хонет А. – Социална динамика на пренебреженията, С. 2001 

7. Динамика на социалната работа, Киев, 1996 

8. Комуникации и кризисни състояния, С. 2002 

9. Савов С. – Лекционен курс „Основи на социалната работа”, ВТ, 2000  

10.  Димитров Д. – Достоверност на социологическата информация, С. НиК, 1983  

11. Христова Хр. и колектив – Социално подпомагане и социални услуги - Нормативни 

актове, С. ИК ”Труд и право”, 2005 

12. Златарев М. и колектив – Основи на правото, С. 2002 

13. Конституция на Р България 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА „УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИКО-

СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ” 

За магистратура по “Управление на медико-социалните дейности и общественото 

здраве” могат да кандидатстват завършилите висше образование „Бакалаври” или 

„Магистър” в задочна форма на обучение с продължителност три семестъра.  

Дипломирането става със защита на дипломна работа или положен държавен изпит. 



Обучението цели да запознае студентите с управлението на здравните дейности, 

тяхното координиране, интегриране и оценка. 

Програмата за образователно квалификационна степен „Управление на медико -

социалните дейности и общественото здраве” изисква обучаващите се да се запознаят с 

хуманитарните и правни основи, философията и моделите на социалните дейности:  

1. Как да се общува успешно.  

2. Как да се подпомага и дава възможности на хората. 

3. Как да планират дейностите си. 

4. Как да разбират и съчувстват на хората и преценяват ефекта от настъпилата 

промяна. 

5. Как да се оценяват нуждите и планират грижите. 

6. Как да се намесват в проблемите и ситуациите. 

7. Как да работят с организациите. 

8. Как да постигнат професионална компетентност. 

 

Икономически, социални, демографски, културни, религиозни, лингвистични, 

политически и фактори на околната среда, и тяхното отражение върху практиката на 

социалната работа. 

Въведение в структурата, ресурсите и отговорностите на местните и централните 

управи и техните отдели към организирането, покупката, предлагането и инспектирането 

на социални услуги във всички сфери. 

История на развитието на социалната работа в държавния и частния сектор.  

Социалната работа в държавните и частни сектори, като част от мрежата на социално 

подпомагащи услуги, социално осигуряване, здравеопазване, жилищно настаняване, 

образование и раздаването на правосъдие.  

Развитие и принос на комуналната социална работа, стратегии за проучване, 

свързани с профилактиката и предприемането на мерки. 

Право на подпомагане и сравнителни модели на социално подпомагащите услуги в 

нашата страна и европейските страни. 

Причини и видовете подтисничество, незачитане и дискриминация и тяхното 

отражение върху обществото на структурно и индивидуално ниво. 

Видове и разнообразие на социалните, семейните, и комунални структури и начини на 

живот в страната 

Компоненти на успешното общуване с деца, младежи, зрели хора, групи и общности.  

Елементи на успешно общуване с хора, за които българският не е майчин език. 

Теории за властта и авторитета в отношенията между децата, младежи, зрели хора, 

групи и общества. 

Властта и авторитетът в професионален план. 

Теории и подходи за създаване на мрежа, включващи въвличането на потребителя в 

планирането на услугите и работата с доброволци. 



Принципи и практика на съвместната работа, отговорностите и услугите, предоставяни 

от обединени професионалисти и организации.  

Елементи на успешно общуване вътре в и между организациите.  

 

Завършилите, магистърската програма по “Управление на медико-социалните 

дейности и общественото здраве” могат да се реализират професионално в следните 

сфери: 

Да заемат управленчески длъжности в: 

• Регионални Дирекции за Социално подпомагане и Дирекции за Социално 

подпомагане. 

• Управленчески длъжности в Заведенията за социални услуги. 

• Ръководители на хосписи. 

• Ръководители на Програми и проекти. 

• Разработване на докторантури. 

• Социални работници в Здравни заведения. 

• Експерт здравно осигуряване. 

• Социален работник в отдел “Социална закрила”.  

• Социален работник за работа с лица с увреждания.  

• Специалист, социални дейности (семейно планиране).  

• Сътрудник за социална работа с деца. 

• Сътрудник за социална работа в отдел “Социална закрила”.  

• Сътрудник, социални дейности за работа с деца с увреждания. 

• Сътрудник, социални дейности (семейно планиране) 

Ръководители на заведения в общността: 

• Домашен социален патронаж. 

• Дневен център. 

• Център за социална рехабилитация и интеграция.  

• Център за временно настаняване. 

• Кризисни центрове. 

• Центрове за настаняване от семеен тип. 

• Защитени жилища. 

• Обществени трапезарии. 

• Приюти. 

Ръководители на Специализирани институции за предоставяне на Социални 

услуги: 

• Домове за деца или младежи с увреждания. 

• Домове за възрастни хора с увреждания. 

• Социални учебно-професионални заведения. 

• Домове за стари хора. 

• Домове за временно настаняване. 

 



КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ ОТ КОНКУРСНИЯ 

ИЗПИТ 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Преглеждането и оценяването на писмените работи по “Управление на медико – 

социалните дейности и общественото здраве”  се извършва в съответствие с Правилника 

за прием на студенти магистри по специалността “Управление на медико – социалните 

дейности и общественото здраве” за 2013/2014 уч. г. за ОНС магистри (IIІ семестъра);  

1.2. Основа при проверката и оценяването на писмените работи е Основи на 

управлението на социалните дейности (1-2 въпрос), Методология на социалната работа (3-

6 въпрос), Социално законодателство и право (7-11 въпрос); 

1.2.1. При оценяването на писмените работи като основен източник се взема 

изучавания материал по Основи на управлението на Ставрев С. 1999, Основи на 

управлението на Пенчев П., И. Пенчева, 2002, Изкуството да се помага на Шулман Л.1996 , 

Лекционен курс „Основи на социалната работа” на Савов С., 2000, Социално подпомагане 

и социални услуги  - Нормативни актове, С. ИК ”Труд и право” на Христова Хр. и колектив , 

2005, Основи на правото на Златарев М. и колектив, 2002, Конституция на Р България; 

2. При разглеждане на кандидатстудентските работи и поставяне на окончателната 

оценка да се има предвид следното: 

2.1. Изчерпателно, вярно и конкретно изложение на фактическия материал;  

2.2. Структуриране на съдържанието по поставените въпроси; 

2.3. Поставяне акцент върху основните моменти, и там, където е възможно, 

извършване на сравнителна характеристика на разискваните явления;  

2.4. Степен на усвояване на специфичния изказ на дисциплината, адекватно 

използване на съответния понятиен апарат и терминология; 

2.5. Обща езикова култура, вкл. недопускане на правописни грешки;  

3. Изпитният въпрос се оценява с “зачита се” при оценка по-висока или равна на 

(добър 4,00) и “не се зачита” при оценка по-малко от добър (4,00). 

4. След излагане на писмената си разработка, всеки  кандидат студент преминава 

устно събеседване пред изпитната комисия по темата която е изложил писмено.  

5. След устното събеседване  комисията взема окончателното решение за това, дали 

се зачита или не положеният изпит от страна на кандидат студента. 

 

 

 (начало)



 

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:  

до 20.06.2013 год. бул. В. Априлов 15 А  

Учебен отдел тел. 032/602-274 и тел. 032/602-599 

след 20.06.2013 год. бул.В. Априлов 15 А  

Техническа комисия - тел. 032/602-605 

E-mail: admin_ch@meduniversity-plovdiv.bg 
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