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От 18 Юли 2013 година 
Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – 
Медицински Факултет стартира изпълнението на 

24 – месечен проект  / BG051PO001-3.3.06-0040, 

„Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади учени в областта 
на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика“. 

Проектът се финансира по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси”, и 
схема за безвъзмездна помощ “Подкрепа за 
развитието на докторанти, постдокто-
ранти, специализанти и млади учени”, Бене-
фициент на безвъзмездна финансова помощ: 
Софийски университет „Св. Климент Охрид-
ски“ – Медицински факултет и цели да подпо-
могне професионалното развитие и повиши 
адаптивността на младите учени, докто-
рантите и постдокторантите в сферата 
на научните биомедицински изследвания; да 
развие уменията им за работа в изследова-
телски екипи в гранични научни области. 
В процеса на изпълнение на проекта ще се 
сформират интердисциплинарни изследова-
телски групи за работа в сферата на фунда-
менталните и приложни научни изследвания, 
ориентирани към медицинската практика. 
Младите изследователи ще се запознаят с 
механизмите на цялостна реализация на на-
учни идеи.

Европейски съюз

Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”

Инвестира във вашето бъдеще! Европейски социален фонд
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Медицински факултет на су “св. клиМент Охридски”

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
• Придобиване на допълнителни 
умения, необходими за развитието 
на младите изследователи, в съот-
ветствие със съвременните условия 
и нужди на България и Европа;
• Стимулирне на мобилността на 
изследователите;
• Създаване на нови международни 
сътрудничества и организиране на 
научни мрежи и партньорства;
• Стимулиране на връзката между 
науката и практиката;
• Трансфер и реализация на получе-
ните научни резултати в публичния 
сектор.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 
• Да подпомогне професионалното 
развитие и адаптивността на мла-
дите учени, докторантите и пост-
докторантите в сферата на науч-
ните биомедицински изследвания;
• Да развие уменията за работа в 
изследователски екипи в гранични 
научни области, ориентирани към 
медицинската практика;
• Сформиране на висококвалифици-
рани интердисциплинарни изследо-
вателски групи за работа в сферата 
на фундаменталните и приложни на-
учни изследвания;
• Запознаване на младите изследо-
ватели с механизмите на цялостна 
реализация на научни идеи.

ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА
Дейност 1 
Изследване спецификата на проблемите на младите изследователи в облас-
тта на фундаменталните и приложни научни изследвания за нуждите на 
медицинската практика. Изготвяне на програми и провеждане на обучения, 
съответстващи с техните нужди и нива на информираност.

Дейност 2 
Придобиване на допълнителни знания за нови методи и практики в облас-
тта на биомедицинските научни изследвания и запознаване на целевата гру-
па с изследванията на други научни групи, работещи в областта. Развитие 
на интердисциплинарността на техните изследвания и създаване на нови 
партньорства между отделните научни звена и бизнеса в България и в Ев-
ропа.

Дейност 3 
Оформяне на интердисциплинарни екипи от представителите на целе-
вата група, поставяне, екипно планиране и реализация на научна идея и 
намиране на начини за практическото є приложение. Участниците ще 
дискутират на семинари предизвикателствата на екипната работа в 
интердисциплинарните екипи, оформянето на необходимите договорни 
отношения и интелектуалните права.

Дейност 4 
Повишаване на интереса към науката като цяло и в частност в областта 
на биомедицинските изследвания. Подобряване на информираността и въз-
можностите за кариерно развитие на висококвалифицираните млади ка-
дри. Стимулиране на мобилността и съдзаване на международни мрежи и 
партньорства.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Целевата група се състои от 40 мла-
ди изследователи – докторанти, 
млади учени и постдокторанти, ра-
ботещи в областта на биомедицин-
ските научни изследвания. 
Младите изследователи, включени в 
целевата група,  притежават висок 
потенциал за развитие и сериозна 
подготовка в специфичните обла-
сти, в които те се развиват.

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЕКТА:
Ръководител на проекта:
• Доц. Геновева Златева, 
е-mail: gzlateva@mail.bg 
Координатори на проекта:   
• Детелина Илиева, 
е-mail: deti@admin.uni-sofia.bg 
• Десислава Лазарова, 
е-mail: dessislaval@yahoo.com
Технически сътрудник:
Антоанета Ананиева 
е-mail: ananievaa@abv.bg 

БЕНЕФИЦИЕНТ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Мисията и целите на СУ „Св. Кли-
мент Охридски” следват тради-
цията на Университета и истори-
ческата роля, която той е играл в 
развитието на страната. От съз-
даването си Софийският универси-
тет е духовен център на нашата 
държава, допринесъл като никоя 
друга институция за формиране-
то на българската интелигенция, 
за просвещаването на българското 
общество и за издигането на нацио-
налното ни самосъзнание.

Медицински факултет при Софийски университет

ПРЕДСТАвяНЕ И ИСТОРИя
Медицинският факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” е създаден с решение на Народното събрание за 
изменение на Закона за просветата от 10 ноември 1917 год., утвърдено с 
Указ №21 на Цар Фердинанд (ДВ бр. 266 от 29 ноември 1917 год.). За нуждите 
на обучението в новия факултет се предоставят сградата на Първа мъжка 
гимназия (ул. Дунав 2), а за клиничното обучение – Александровска болница 
и Майчин дом «Княгиня Мария Луиза». Той е възстановен през 2003 г., a през 
2006 г. е даден старт на проекта за откриване на Медицински факултет 
като част от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Първият випуск лекари се дипломира през 2013 г.

ФАКулТЕТъТ 
използва учебна база, 
включваща модерно оборудвани 
аудитории и лаборатории на 
Медицинския, Биологическия, 
Физическия факултети и 
Факултета по химия и фармация 
на Софийски Университет „Св. 
Климент Охридски“, а клиничните 
дисциплини се изучават в базите на 
Университетска болница „Лозенец” 
и Военно-медицинска академия. 

Днес Софийският университет 
продължава да бъде основният на-
ционален висш образователен, на-
учноизследователски, културен и 
информационен център с високо 
международно признание. Днешна-
та роля на Софийския университет 
е свързана с промените в съвремен-
ните обществено икономически ус-
ловия и процеса на демократизация 
на обществото, с ефективното 
членство на Република България в 
евроатлантическите структури и 
възприемането на постиженията 
на европейския и световен образо-
вателен и научен опит, с ресурсно-
то осигуряване на едно общество на 
знанието и на европейските духов-
ни и културни ценности. И в новите 
условия Софийският университет 
е призван да бъде духовен лидер на 
нацията, продължител на идеите 
и въжделенията на неговите осно-
ватели и на усилията на поколения 
български учени, просветители и 
учители, възпитани в него.
В условията на утвърждаване на 
автономията, уникалността и не-
зависимостта си като национална 
институция за образование на висо-
ко квалифициран човешки капитал, 
Университетът продължава да по-
лага непрестанни усилия за издига-
не на високо ниво на научната си 
дейност. Софийският университет 
е поел отговорността за провеж-
дане на научни изследвания със све-
товно качество като задължител-
но условие за осъществяването на 
ефективно взаимодействие между 
образователен процес, наука, тех-
нологично развитие и иновационна 
политика.

Медицинският факултет обучава 
студенти по специалностите: 
медицина, медицинска сестра 
и медицинска рехабилитация и 
ерготерапия. 
В Медицинския факултет се про-
вежда и следдипломно обучение на 
лекари за придобиване на специал-
ност в системата на здравеопаз-
ването. 



БЮЛЕТИН
ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0040
„Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади 
изследователи в областта на фундаменталните и приложни 
научни изследвания от значение за медицинската практика”.

Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”  
и схема за безвъзмездна помощ 
“Подкрепа за развитието на 
докторанти, постдокторанти, 
специализанти и млади учени”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е стратегически 
документ, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, 
съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и нацио-
налния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване 
територията на цялата страна под цел “Сближаване”. Тя е съставна част от 
Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на 
която е “повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на рав-
нища на заетостта, доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо 
качество на живот”.
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е разработена в съ-
ответствие с подкрепяните от Европейския социален фонд дейности, а също 
така и с приоритетите на Европейската стратегия за заетост, Стратеги-
ческите насоки на Общността за растеж и заетост, принципите на инициа-
тивата на Общността EQUAL - равенство на половете, иновации, структу-
риране, партньорство и транс-национално сътрудничество, подписаните от 
България и ЕС Съвместен доклад за оценка на приоритетите в политиката 
по заетостта и Съвместния меморандум по социално включване, както и с 
приоритетите на Националния план за развитие и провежданите национални 
политики.
Стратегическата цел на Оперативната програма е да се подобри качество-
то на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, 
постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, 
достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на 

социалното включване.

ОСНОвНИТЕ ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 
на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” са следните:

приоритетна ос 1
насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, 
насърчаващ включването

приоритетна ос 2 повишаване производителността и адаптивността на заетите

приоритетна ос 3
подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с 
потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на 
знанието

приоритетна ос 4 подобряване достъпа до образование и обучение

приоритетна ос 5 социално включване и насърчаване на социалната икономика

приоритетна ос 6
повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, 
социалните и здравни услуги

приоритетна ос 7 транснационално и междурегионално сътрудничество

приоритетна ос 8 техническа помощ

Дирекция “Европейски фондове, 
международни програми и проек-
ти” на Министерство на труда и 
социалната политика е определена 
за Управляващ орган на ОП “РЧР” и 
отговоря за ефективното и правил-
но управление и изпълнение на Про-
грамата. Управляващият орган има 
следните основни задължения: да га-
рантира, че операциите са избрани 
за финансиране в съответствие с 
приложимите общностни и нацио-
нални правила; да удостоверява, че 
разходи за операциите са действи-
телно извършени; да управлява и 
поддържа системата за финансово-
то управление, мониторинг, про-
верки, одит и оценка; да осигурява 
спазването на изискванията за ин-
формираност и публичност при из-
пълнението на Програмата. 
Въз основа функциите, които из-
пълняват и придобития опит при 
изпълнението на проекти, финанси-

рани от предприсъединителните 
фондове и други международни доно-
ри, за Междинни звена са определени 
следните структури:
1. Министерство на образование-
то и науката;
2. Агенция по заетостта;
3. Агенция за социално подпомагане.
  
Управляващият орган на ОП “РЧР” де-
легира на Междинните звена задачи 
по управлението на определени при-
оритетни направления. Министер-
ство на образованието и науката 
чрез дирекция “Структурни фондо-
ве и международни обтазователни 
програми” отговаря за изпълнение-
то на Приоритетна ос 3 “Подобря-
ване качеството на образованието 
и обучението в съответствие с по-
требностите на пазара на труда за 
изграждане на икономика, основана 
на знанието” и Приоритетна ос 4 
“Подобряване достъпа до образова-

ние и обучение”. Дирекция “СФМОП” 
ще осъществява следните дейнос-
ти: провеждане на процедури по 
набиране и оценка на проектопред-
ложения; организиране подбора на 
проекти, които да бъдат финан-
сирани; сключването на договори 
с бенефициентите; извършване на 
проверки на място за установяване 
правилното изпълнение на предви-
дените дейностите, изготвяне на 
периодични отчети по изпълнени-
ето на ОП “РЧР” и подаването им 
към Управляващия орган.

Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси” е разработена 
при спазване на принципа на широко 
представителство и партньорство 
на всички заинтересовани страни. 
Приносът на социалните партньо-
ри, академичните среди и неправи-
телствения сектор е изключително 
важен с оглед необходимостта да 
бъде постигнато общо разбиране за 
всички елементи, присъщи на дина-
мичното развитие на процесите по 
посока на инвестирането в човеш-
кия капитал и постигането на цели-
те на Лисабонската стратегия.
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