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ВЪВЕДЕНИЕ 

Charles-Edward A.Winslow дефинира още през 1920 г. об-

щественото здраве като „науката и изкуството за предотвра-

тяване на заболяванията, удължаване на живота и подобря-

ване на здравето и благополучието чрез организирани усилия 

на общността за хигиена на околната среда, контрол на зараз-

ните заболявания, обучение на индивидите за опазване на лич-

ното здраве, организация на медицински и сестрински грижи 

за ранна диагноза и предотвратяване на заболяванията, и раз-

витие на социални механизми за гарантиране на всеки индивид 

в общността на подходящ стандарт на живот за поддържане 

на здравето”.  

От времето на Winslow до наши дни разбирането на същ-

ността на общественото здраве се запазва и разширява чрез 

непрекъснато усъвършенстване на организираните усилия на 

обществото за неговото опазване и подобряване.   

Създаването на Световната здравна организация с ней-

ните шест регионални бюра и национални представителства, 

многобройните неправителствени организации, изгражда-

нето на факултети, институти и центрове по обществено 

здраве в много развити и развиващи се страни отговаря на 

осъзнатата социална потребност от високо ниво на популаци-
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онно здраве и отразява разбирането за значимостта на общес-

твеното здраве като водещ фактор за устойчивото развитие и 

просперитета на всяко общество.  

Мисията на факултетите и училищата по обществено 

здраве е да осъществяват интегрирана мултидисциплинарна 

подготовка на специалисти за реализация на ключовите фун-

кции на общественото здраве, да провеждат задълбочени на-

учни изследвания на съвременните тенденции и фактори на 

общественото здраве, да съдействат за ефективно функцио-

ниране на здравните системи. 

В тази насока, приетият през м. септември 2012 г. на 61-

та сесия на Европейското регионално бюро на СЗО План за 

развитие на капацитета и дейностите в областта на общес-

твеното здраве има ключова роля за реализацията на Евро-

пейската стратегия за здраве и благополучие „Health 2020”. 

Дефинирани са 10 основни направления на дейност в областта 

на общественото здраве (10 Essential Public Health Operations – 

EPHO): 

1. Наблюдение на популационното здраве и благополу-

чие. 

2. Мониториране и отговор на здравни рискове и кри-

тични ситуации. 

3. Защита на здравето, вкл. опазване на околната и про-

фесионалната среда, безопасност на храните и др.  
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4. Промоция на здравето, вкл. дейности по отношение на 

социалните детерминанти и здравното неравенство. 

5. Превенция на заболяванията, вкл. ранно откриване на 

заболяванията. 

6. Обезпечаване на управление на здравето и благополу-

чието. 

7. Обезпечаване на достатъчна и компетентна ра-

ботна сила в областта на общественото здраве. 

8. Обезпечаване на устойчиви организационни структури 

и финансиране. 

9. Подкрепа, комуникация и социална мобилизация за 

здраве. 

10. Разширяване на изследователската дейност и раз-

витие на политика и практика в областта на общественото 

здраве, основана на доказателства.  

От посочените 10 EPHO за факултетите по обществено 

здраве особено важни са 7-то и 10-то направления, тъй като те 

отразяват основните аспекти на мисията на тези институции 

– подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на 

общественото здраве и провеждане на широкоспектърни на-

учни изследвания като база за подобряване на ефективността 

на здравните системи и реализацията на ефективна здравна 

политика. 
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Развитието на здравната система у нас убедително до-

казва необходимостта от добре подготвени кадри и солидна 

научна база в областта на общественото здраве. В отговор на 

тези потребности в Плевен от 1996 г. започна реализация на 

бакалавърски и магистърски програма по специалностите 

„Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и 

здравен мениджмънт”, успешното развитие на които създаде 

предпоставка за преобразуването през 2004 г. на ВМИ-Плевен 

в Медицински университет.   

На 12 май 2005 г. официално бе институционализиран 

Факултет „Обществено здраве”, чието развитие през предход-

ните мандати е в пълен синхрон с тенденциите на  европейс-

ката образователна политика в областта на общественото 

здраве.  

Настоящата мандатна програма има за цел да про-

дължи добрите традиции, да разшири постигнатите ус-

пехи през изминалите 12 години от създаването на Факул-

тет „Обществено здраве” при МУ-Плевен и да отговори на 

новите тенденции и критерии в подготовката на кадри и в 

изследователската дейност в областта на общественото 

здраве.  
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ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ 

Основна цел на мандатната програма за развитието 

на Факултет „Обществено здраве“ за периода 2017-2021 

година е издигането на престижа на Факултет „Общест-

вено здраве“ сред конкурентните звена от останалите Ме-

дицински университети.  

Факултет „Обществено здраве“ на МУ-Плевен е най-мал-

кият сред конкуриращите ни структури предвид на отделя-

нето на обучението на специалностите „медицинска сестра“ и 

„акушерка“ и съответният академичен състав във Факултет 

„Здравни грижи“. Независимо от по-малкият академичен със-

тав Факултетът успя да извоюва най-висока акредитационна 

оценка за професионалното направление  „Обществено 

здраве“ (9,10), за специалността от регулираните професии 

„Управление на здравните грижи“ (9.39) и за първи път в стра-

ната акредитира дистанционна форма на обучение по специ-

алността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Стъп-

вайки на тези постижения, Факултет „Обществено здраве“ при 

МУ-Плевен трябва да затвърди водещите си позиции, ко-

ито да намерят израз и в класацията по рейтингова сис-

тема на висшите училища. Постигането на тази основна цел 

ще бъде подчинено на следните основни ценности и прин-

ципи: 
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1. По-нататъшно организационно и кадрово укрепване на 

Факултет „Обществено здраве”.  

2. Запазване на положителните постижения в учебната дей-

ност на Факултета и въвеждане на нови форми на органи-

зация на учебния процес и съгласуване на съдържанието 

на учебните програми в различните обучавани специал-

ности. 

3. Продължаване на традициите за подготвяне на собствени 

учебници и учебни помагала за студентите в отделните 

специалности.  

4. Повишаване на качеството на научната дейност на акаде-

мичния състав на Факултета и разширяване на публика-

ционната дейност в чужбина. 

5. Подкрепа в реализацията на личностния и творчески по-

тенциал на академичния състав и стимулиране на компе-

тентността и професионализма.  

6. Насърчаване на екипността, колегиалността и етичността 

в работата на структурните звена на факултета, при зачи-

тане на академичната свобода  и демократичност в управ-

лението.  
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7. Информираност на академичния състав и студентите за 

работата на ръководството на Факултет „Обществено 

здраве” и МУ-Плевен. 

8. Принципност при вземане на управленски решения и спаз-

ване на законовите и подзаконовите нормативни ак-

тове. Зачитане на мнението на катедрените колективи и 

обучаемите при решаване на проблеми на катедрите, акаде-

мичния състав и студентите.  

9. Ефективно взаимодействие с ръководството на МУ-Пле-

вен, с другите факултети и структурни звена на Универси-

тета.  

10. Разширяване на приложението на съвременни инфор-

мационни технологии в различните дейности на факул-

тета.  

11.  Разширяване на творческите контакти със здравните ор-

гани и заведения от Плевен и региона. Разработване на про-

екти за изследване на състоянието на общественото 

здраве в региона. Разработване и реализиране на здравно-

промотивни програми сред общността. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ФОЗ 

І. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ 

 Обезпечаване на високо качество на учебния процес във 

всички специалности на Факултет „Обществено здраве", 

гарантиращо добра подготовка на специалисти с мулти-

дисциплинарни знания, умения и компетенции в отговор 

на нарастващите обществени потребности от професио-

налисти в областта на общественото здраве и здравния 

мениджмънт. 

ІІ. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ 

 Провеждане на фундаментални и приложни научни изс-

ледвания, насочени към: водещите социалнозначими за-

болявания, подобряване на организацията и управлени-

ето на здравните дейности, създаване на солидна доказа-

телствена база за ефективна здравна политика, изграж-

дане на ефективни системи за повишаване на качеството 

на здравните грижи включително етичната компетент-

ност на здравните професионалисти. 

III. ОБЩЕСТВЕНО-ОРИЕНТИРАНИ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНСКИ ЦЕЛИ  
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 Поддържане на активни връзки със здравните институ-

ции и общността от Плевенска област и региона и утвър-

ждаване на Факултет „Обществено здраве” като автори-

тетен център за интегриране на теорията и практиката 

на общественото здраве в подкрепа на националната 

здравна политика. 

 По-нататъшно укрепване на академичната структура 

чрез ефективно използване на наличните и генериране 

на нови човешки и други ресурси за реализиране мисията 

на Факултета в рамките на МУ-Плевен. 

 Поддържане на активни връзки и взаимоотношения с ев-

ропейски образователни и научни институции в областта 

на общественото здраве с цел разширяване и обогатя-

ване на възможностите за ефективна учебна и научно-из-

следователска дейност и по-нататъшно развитие на по-

зитивния имидж на Факултета и на МУ-Плевен в Евро-

пейския регион. 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРИОРИТЕТИ 

1. По отношение на организацията и управлението на 

учебния процес 
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1.1. Непрекъсната актуализация на действащите учебни 

програми за различните специалности и образова-

телно-квалификационни степени.  

1.2. Диференциране на съдържанието на учебните прог-

рами по дисциплини, включени в учебните планове на 

повече специалности, според професионалните харак-

теристики на всяка специалност. 

1.3. Въвеждане на утвърдени добри практики за синхрони-

зация на учебните програми на Факултетно ниво чрез 

разглеждането им от Програмен съвет преди одобря-

ването им от Факултетния съвет.    

1.4. Перманентно осъвременяване на учебното съдържа-

ние в системата за дистанционно обучение и използ-

ване на възможностите ú и за нуждите на обучението 

извън магистърската програма по специалността „Об-

ществено здраве и здравен мениджмънт”.    

1.5. Въвеждане на нов подход в обучението по медицинска 

статистика, подсигурявано от катедра „Общественозд-

равни науки“ във всички специалности на МУ-Плевен, 

(АЕО, БЕО, УЗГ, ОКОЗ), чрез прилагане на най-новата 

версия на SPSS, закупена от Ръководството на МУ-Пле-

вен по инициатива на катедрата. 
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1.6. Активизиране на регулярно провеждане на анкетни 

проучвания за качеството на учебния процес сред сту-

дентите, преподавателите и потребителите на специ-

алностите на ФОЗ.    

1.7. Проучване на съществуващи добри практики у нас и в 

чужбина и интереса от страна на студентите към нови 

магистърски програми в сферата на общественото 

здраве.  

1.8. След постигнатото кадровото укрепване на катедра 

„Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и 

спорт“ да бъде разработена магистърска програма за 

завършили бакалаври по специалността „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия“ като се актуализира съ-

ществувалият за кратко време такъв учебен план.     

1.9. Успешно финализиране на акредитацията на новораз-

работените докторски програми по „Обща медицина“, 

„Физиотерапия“, „Хигиена“ и „Съдебна медицина“ и 

иницииране на работа по подготовка на доклади-само-

оценка за останалите все още неакредитирани научни 

специалности в структурата на ФОЗ.   

1.10. Със съдействието на Ръководството на МУ-Плевен да 

се разреши съществуващият от дълги години проблем 

с отпуските на работещите студенти за присъствие на 
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очни занятия в програмите ни по “Управление на 

здравните грижи”. 

  

2. По отношение на съдържанието и качеството на учеб-

ния процес  

2.1. Продължаване на традициите за разработване на соб-

ствени учебни помагала, които да подпомагат подго-

товката на студентите и да издигат престижа на ФОЗ.      

2.2. Увеличаване на броя на дисциплините с компютърен 

тестови контрол на знанията по време на изпитните 

сесии за по-голямата част от учебните дисциплини в 

редовната и задочна форма на обучение в отделните 

специалности.   

2.3. Разработване на отделни дисциплини на английски 

език в дистанционната система според езиковите въз-

можности на отделните катедри и предлагането им за 

студенти англоезично обучение на специалност „меди-

цина“. 

2.4. Разработване проекти за едноседмични Летни учи-

лища биоетика и клинична етика и по различни проб-

леми на общественото здраве с участие на колеги от 

страната и чужбина. 
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2.5. Въвеждане на практика на открити лекции и практи-

чески упражнения.  

 В изпълнение на заложените в мандатната програма на 

Ректора на МУ-Плевен, проф. д-р Славчо Томов приоритети в 

образователната сфера, ФОЗ да работи по: 

2.6. Разработване на програма и иницииране на Вътре-фа-

култетно училище за продължително обучение на ака-

демичния състав с ежемесечни еднодневни обучения 

разработвани и реализирани и от наши специалисти 

по теми с интердисциплинарно значение.    

2.7. Разработване на програми и популяризиране сред сту-

дентите на поне 1 кръжок във всяка катедра в струк-

турата на ФОЗ, с което ще се създаде реална възмож-

ност за индивидуален подход към студентите и създа-

ване на интереси в съответната област с оглед и на бъ-

дещо кадрово обезпечаване. 

2.8. Разработване и реализиране на съвместни образова-

телни проекти с други университети.  

 

3. По отношение на подбора и мотивирането на студен-

тите 

3.1. Включване на Факултет „Обществено здраве“ в еже-

годно организираният в МУ-Плевен „Ден на кандидат-
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студента“ с мероприятия на „отворените врати“ в спе-

циалностите на ФОЗ, в които да се провеждат открити 

лекции и практически занятия за кандидат-студен-

тите. 

3.2. Организиране на активна изнесена кандидатска-сту-

дентска кампания в болничните заведения от региона, 

потребители на кадри на факултет „Обществено 

здраве”. 

 

4. По отношение на научно-преподавателския състав 

4.1. Активно издирване и мотивиране на колеги за акаде-

мична кариера във връзка с нарастващия брой сту-

денти в отделните специалности и в англоезичното 

обучение, което индиректно води до ограничаване на 

възможностите за развитие на специалностите във 

ФОЗ със същия преподавателски състав.    

4.2. Привличане на водещи специалисти от други учебни 

заведения за преподаване по ключови учебни дисцип-

лини със сключване на втори трудов договор и въз-

можности за участие в акредитацията на съответните 

специалности.    

4.3. По-интензивно популяризиране сред преподавателс-

кия състав на възможностите за участие в програмите 
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за академична мобилност с университетите, с които 

МУ-Плевен има сключени двустранни споразумения и 

по програма Еразъм+.  

 

5. По отношение на материално-техническата база 

5.1. Със съдействието на Ръководството на МУ-Плевен за-

вършване на ремонтната дейност на учебните поме-

щения в Учебен корпус 2. 

5.2. Приключване на реконструкцията и осъвременяване 

на оборудването на спортната база (в структурата на 

ФОЗ).  

5.3. Оптимизиране на използването на наличната матери-

ална база за подсигуряване на учебния процес.  

5.4. С подкрепата на Ръководството на МУ-Плевен да бъде 

подновено оборудването на учебните зали.   

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРИОРИТЕТИ 

1. Съгласуване на научната дейност на ниво факултет чрез 

възможностите на Деканския съвет за оптимално използ-

ване на възможности за научно сътрудничество.     

2. Предоставяне на навременна информация на ръководите-

лите на катедри и на членовете на Факултетния съвет за 

предстоящи научни прояви в областта на общественото 
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здраве и стимулиране на инициативи за по-широко включ-

ване на академичния състав в подходящи научни форуми у 

нас и в чужбина.  

3. Поддържане на практиката на регулярни доклади пред Фа-

култетен съвет от колеги, участвали във важни научни съ-

бития у нас и в чужбина.    

4. Поддържане на интереса към реализиране на докторантури 

на самостоятелна подготовка за наши и външни кадри. Раз-

гръщане на работа и с редовни докторанти.   

5. Насърчаване на научната дейност със студенти от специал-

ностите на ФОЗ.       

6. Логистична подкрепа на академичния състав на ФОЗ за ре-

ализация на публикации в списания в чужбина.    

7. Разгръщане на дейност по сключения договор за научно 

сътрудничество с ИИОЗ на БАН и МУ-Плевен. 

8. Продължаване на традицията на организиране на Деня на 

биоетиката и по-новата научна инициатива: Ден на глобал-

ната етика. 

9. Логистична подкрепа за организиране на нови форми на на-

учна дейност в останалите научни специалности в рамките 

на ФОЗ. 

10. Организиране на Юбилейна научна сесия с междуна-

родно участие във връзка с 15-тата годишнина от създава-

нето на Факултет “Обществено здраве” през 2020 г.   
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11. С подкрепата на Ръководството на МУ-Плевен реализи-

ране на домакинство на международни научни събития. 

12. Затвърждаване на водещия принос на ФОЗ в дейността 

на Българската асоциация по обществено здраве и Българ-

ската асоциация по биоетика и клинична етика, учредени 

със седалище и председатели в Плевен. 

    

ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА  

ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

1. Активизиране на работата на Факултет “Обществено 

здраве” в Асоциацията на училищата по обществено 

здраве в Европейския регион. 

2. Проучване и оползотворяване на възможностите за на-

учно сътрудничество в сферата на общественото здраве в 

рамките на вече сключените институционални договори с 

чуждестранни университети.   

3. Поддържане на постоянни контакти с училищата, факул-

тетите, институтите и центровете по обществено здраве 

от страните, участници във Форума по обществено здраве 

за страните от Югоизточна Европа (FPH-SEE).   

4. Поддържане на членството и участие в работните групи и 

научните  прояви на Европейската асоциация по здравен 

мениджмънт (EHMA).   
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5. Запазване на позициите на Българската асоциация по об-

ществено здраве в Европейската асоциация по общест-

вено здраве (EUPHA). 

6. Реализиране на възможности за международно сътрудни-

чество в учебната дейност под различни форми (изнасяне 

на лекционни курсове по отделни модули, провеждане на 

съвместни семинари по актуални проблеми и др., като 

например осъществените на 5.04.2013г. семинари по биз-

нес етика на студенти-магистри от специалност „Управле-

ние на здравните грижи“ с проф. Роналд Юрисен, директор 

на Европейския институт по бизнес етика).     

7. Насърчаване на преподавателската и студентската мобил-

ност в рамките на програма Еразъм+.   

 В изпълнение на заложените в мандатната програма на 

Ректора на МУ-Плевен, проф. д-р Славчо Томов приоритети в 

тази сфера, ФОЗ да работи по: 

8. Повишаване на езиковите компетенции на студентите и 

преподавателите и със съдействието на Ръководството на 

МУ-Плевен да се мотивират преподавателите за придоби-

ване на международно признати езикови сертификати. 
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ОБЩЕСТВЕНО-ОРИЕНТИРАНИ 

И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ ПРИОРИТЕТИ 

1. Разширяване предлагането на превантивни програми за 

населението от региона в областта на охраната на психич-

ното здраве, контрола на инфекциозните заболявания, ох-

раната на околната среда и др. 

2. Сформиране на Декански съвет и провеждане на регулярни 

срещи за обсъждане на общите проблеми на факултета и 

проблемите на отделните катедри. Оказване на подкрепа 

при решаване на проблемите на катедрите.  

3. Поддържане на интерактивен website на Факултета с 

пълно представяне на цялостната дейност на катедрите и 

данните за академичния състав, учебните програми, дип-

ломираните студенти и външни линкове към подходящи 

материали в областта на общественото здраве. 

4. Укрепване на връзките с общността, здравните органи и за-

ведения от Плевенска област и региона и активно медийно 

представяне на Факултета по обществено здраве.  

5. Разширяване на сътрудничеството с факултетите по об-

ществено здраве в страната и реализиране на съвместни 

обществено-ориентирани инициативи. 

 

31.05.2017г.  Подпис: 

гр. Плевен  /Проф. д-р С. Александрова-Янкуловска, дмн/ 


