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ПРАВИЛНИК 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ  

НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА  

БАЗА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ 

 

Чл. 1. Понятиенто материална база на висшето училище е съвкупност от от 

притежаваните недвижими имоти, техника,и други движими вещи и 

информационна база, които създават материалните условия за качествен 

учебен, научноизследователски и управленски процеси и. 

Чл. 2. (1) Централната медицинска библиотека (ЦМБ) е информационна база за 

научноизследователската и учебно-преподавателската дейност в Медицински 

университет-София (МУ-София).  

(2) ЦМБ е културно-информационна структура с нестопанска цел. 

(3) ЦМБ при МУ-София е самостоятелно обслужващо звено в структурата на 

МУ-София без статут на юридическо лице. 

Чл. 3. Техническата база на ЦМБ е модернизирана със: 

1. система за допуск с турникети и карти с чип; 

2. подвързваща машина с голям капацитет; 

3. професионална черно-бяла фотокопирна и подвързваща машина; 

4. професионална цветна фотокопирна машина; 

5. RFID – система за номериране, архивиране и следене на движението на 

книжния фонд; 

6. Роботизирани скенери със сървари за автоматично и бързо отпечатване и 

дигитализиране на научната литература. 
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МАТЕРИАЛНА БАЗА 

НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 
 

 

 

 

        

    

        

  

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

Основни елементи на материалната база 

 

 

Чл. 4. (1) ЦМБ при МУ-София се финансира от бюджета на МУ-София според 

Закона за висшето образование.  

(2) Получава финансови средства и от външни източници:  

1. от асоциации, фондации, търговски дружества, частни лица - чрез дарения, 

завещания, доброволни вноски;  

2. чрез участие в проекти и програми и други приходи. ЦМБ осигурява пълна 

прозрачност за изразходваните средства, получени от външни финансови 

източници.  

Чл. 5. (1) ЦМБ може да придобива средства и от такси за извършени 

библиотечно-информационни услуги, изготвяне на информационни продукти, 

такси за читателски карти, глоби за забавени, невърнати или повредени 

библиотечни документи.  

 

 

Информационна 

база 
 

Недвижими имоти 
Техника и други 

движими вещи 

 

1.земя: поземлени 

имоти, урегулирани 

поземлени имоти, 

застроени имоти, 

незастроени имоти. 

2. сгради: учебни, 

научноизследователски 

(учебно 

производствени), 

спортни, 

административни, 

културно-битови и др. 

3. съоръжения 

 
 

 
 

1. машини 
2. компютри 
3. мултимедии 
4. шрайбпроектори 
5. телефони 
6. транспортни средства 
7. камери 
8. магнетофони 
9. обзавеждане 
10. други 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. библиотека: заемна 

служба, читалня, 

книгохранилище, 

библиотечни единици, 

брой места в читалнята. 

2. компютърни зали, 

компютри, интернет 

достъп. 

3. комуникационни 

мрежи, безжични мрежи 

4. информационни 

центрове 
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(1) Размерът на таксите и глобите в ЦМБ се определя със заповед на Ректора на 

МУ-София.  

Чл. 6. Допълнително набавените собствени средства се използват единствено за 

покупка на нова литература и информационни източници. 

Чл. 7. (1) ЦМБ комплектува собствен фонд съгласно учебните дисциплини и 

научните направления в МУ-СОФИЯ чрез покупка, депозит и дарения; Фондът 

включва различни видове публикувани и непубликувани документи в печатен и 

електронен формат, отчети от научноизследователската работа, материали от 

научни конференции и защитени дисертации, документация, свързана с живота 

на университета; 

(2) ЦМБ осигурява необходимите условия за правилно съхраняване на 

библиотечнитедокументи, за неутрализиране на факторите, които ги увреждат 

(механични, физикохимични, биологични, стихийни бедствия). Опазването на 

библиотечния фонд се осъществява чрез организирането му в книгохранилища 

и читални, в зависимост от обема, вида на библиотечните документи и 

читателското предназначение. 

Чл. 8. Основни дейности в ЦМБ при МУ-София: 

(1) ЦМБ комплектува собствен фонд съгласно учебните дисциплини и научните 

направления в МУ-СОФИЯ чрез покупка, депозит и дарения; Фондът включва 

различни видове публикувани и непубликувани документи в печатен и 

електронен формат, отчети от научноизследователската работа, материали от 

научни конференции и защитени дисертации, документация, свързана с живота 

на университета; Комплектуването на ЦМБ е обвързано с печатната продукция 

на Академичното издателство на МУ-София като в библиотечния фонд 

постъпват: 30 броя учебници и ръководства (в зависимост от броя на 

обучаваните студенти); от 3 до 5 броя от всички други заглавия издавани от 

Академично издателство на МУ-София; 40 екземпляра от Научни трудове МУ-

София с цел поддържане на книгообменни връзки и популяризиране 

публикациите на преподавателите от МУ-София; 
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(2) Инвентира и каталогизира библиотечните единици според правилата за 

работа на научните библиотеки и универсалната десетична класификация 

(УДК); 

(3) ЦМБ осигурява необходимите условия за правилно съхраняване на 

библиотечнитедокументи, за неутрализиране на факторите, които ги увреждат 

(механични, физикохимични, биологични, стихийни бедствия). Опазването на 

библиотечния фонд се осъществява чрез организирането му в книгохранилища 

и читални, в зависимост от обема, вида на библиотечните документи и 

читателското предназначение. 

(4) Регистрира библиотечните документи в съответствие с библиотечните 

нормативнидокументи, действащи в страната. 

(5) Прочиства библиотечния фонд съгласно с библиотечните нормативни 

документи, действащи в страната. 

(6) Провежда инвентаризация на библиотечния фонд съгласно със Закона 

засчетоводството на Р България и библиотечните нормативни документи, 

действащи в страната. 

(7) Може да дигитализира редки и ценни документи или колекции с оглед на 

тяхното опазване и предоставяне на широк кръг потребители.  

Чл. 9. Библиотечният фонд на ЦМБ се развива в следните насоки: 

1. разширяване на профила, тематиката и разпределението на комплектуваните 

документи във връзка с появата на нови специалности и магистратури; 

2. увеличаване на набавяните електронни източници на информация; 

нарастване на екземплярността на закупуваната учебна и научна литература;  

3. ежегоден вторичен подбор и отчисления по реда, установен в нормативните 

актове, свързани със запазването на библиотечните фондове. 

Чл. 10. (1) ЦМБ съхранява своя фонд и организира ползването на 

информационните източници в печатен и дигитален формат; 

(2) При използване на съвременните информационни технологии ЦМБ 

изгражда и поддържа база данни в информационно-търсеща система (собствен 

електронен каталог) като част от локалната, регионалната и националната 



Правилник за осигуряване и поддържане на материално-техническата  

и информационната база на Медицински университет-София  стр. 5 

 

автоматизирана библиотечноинформационна мрежа. Събира и архивира данни 

за публикациите на преподавателите от МУ-София. 

(3) Поддържа книгообменни връзки с университети, институти и научни 

библиотеки от страната и чужбина, като по този начин допълва своите фондове 

и популяризира научните постижения на преподавателите и учените от МУ-

София чрез изданията на Академичното издателство на МУ-София – Научни 

трудове и др. 

Чл. 11. (1) Поддържането на Университетската електронна, информационна и 

образователна система (УЕИОС) се финансира от бюджета на МУ-София чрез 

годишен бюджет. Изградено е специализирано сървърно помещение, намиращо 

се в Комуникационно-техническия център на МУ-София. 

(2)  УЕИОС разполага с 32 сървърни единици, два бекъп сървъра, два 

лотбалансера, файеруол (защитна стена) марка CISCO и маршрутизатори марка 

CISCO, две мощни UPS устройства, свързани с генератор за обезпечаване на 

елзахранването при внезапно спиране на електричеството. 

Чл. 12. В Комуникационно-техническия център е входящата оптика, 

осигуряваща интернет свързаността на Университета и оптичната свързаност с 

отдалечените разположени извън централния кампус звена като Факултета по 

обществено здраве, Фармацевнтичния факултет и Медицинския колеж „Й. 

Филаретова”. 

Чл. 13. Програмистите на Университетския електронен, информационен и 

образователен център (УЕИОЦ) поддържат уебсайта и електронната поща на 

МУ-София. 

(2) Двамата компютърни специалисти на УЕИОЦ поддържат 26 компютърни 

конфигурации в ректората на МУ-София и сървърите на електронната 

деловодна система на МУ-София, чрез която се извършва директен обмен на 

документи с Министерството на образованието и науката и с Министерството 

на Здранвеопазването. 

Чл. 14. (1) Към УЕИОЦ е създаден сектор за дистанционно обучение, който 

технически осигурява дистанционното обучение. 



Правилник за осигуряване и поддържане на материално-техническата  

и информационната база на Медицински университет-София  стр. 6 

 

(2) В райна на централния кампус на МУ-София са разставени 15 нот-спота 

осигуряващи безжична интернет свързаност.  

(3) тъй като с тези точки не може да се покрие цялото пространство на 

централния  кампус на МУ-София, ръководството на УЕИОЦ като член на 

Националната изследователска мрежа (НИМ) и на Българската информационна 

и образователна мрежа (БИОМ) прави постъпки за по9ставяне на още около 20 

хот-спота, с които ще се осигури безжична интернет свързаност в цялото 

пространство на централния университетски кампус.  

(4) Осигурена е местна и сервизна поддръжка на техниката. 

Чл. 15. (1) В звената на МУ-София има над 1600 персонални компютри и 8 

компютърни зали. Всички персонални компютри и компютърните зали са с 

достъп до интернет.   

(2)  В  МУ-София има 8 информационни центрове, над 40 мултимедии, за 

презентиране на леционен и научноизследователски материал, 

фотодокументация с 6 камери и възможности за създаване на лекционни,  

научно-популярни и специализирани филми и друго обзавеждане. 

(3) МУ-София предвижда да обезпечи на 100 % с интернет достъп всички 

студентски общежития. 

(4) Специалистите от Комуникационно-техническия център следят за 

изправността и безотказната работа на техниката и извършват сервизно 

обслужване на дефектиралата техника. 

(5) Специалистите от Комуникационно-техническия център са съоръжени и с 

необходимата техника за извършване на всякакви ремонтно-възстановителни 

работи по оптичната мрежа. 

Чл. 16. (1) Учебната и научноизследователската дейности са оБезпечени със 

съвременни технически 9средства и апаратура. В Центъра по молекулна 

медицина има уникална апаратура за генетични изследвания, разработките на 

който имат практическа насоченост и са в състояние да извършват рутинни 

изследвания в тази област.  
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(2) Учебните зали са съоръжени с компютри и мултимедии, а аудиториите и с 

микрофони. Залите са обзаведени с подходящи бюра и банки. 

Чл. 17. (1) По отношение на земята и сградния фонд МУ-София е в незавидно 

положение по отношение на собствеността или правата за управление и 

стопанисване. 

(2)  За преодоляване на тази ситуация МУ-София е приел инвестиционна 

програма, чрез която ще се увеличи броя и капацитета на учебните зали и 

аудитории, ще се обезпечат със сграда ректората, деканатите на Факултета по 

обществено здраве и Медицински факултет.  

(3) Инвестиционната програма е в действие по отношение на изграждане и 

обновяване на материалната база и сградния фонд на филиала в гр. Враца, 

където се завършва изграждането на уникален и модерен учебно-

административен комплекс. 

(4) По програмата започва работата и за материално-техническото и сградно 

обезпечаване с учебни зали и лаборатории на Медицинския колеж „Й. 

Филаретова”. 

(5)  По инвестиционната програма се предвижда разширение на сградата на 

Фармацевтичния факултет. 

(6) Предстои прилежащия терен към сградата на Факултета по дентална 

медицина да бъде отдаден за управление на факултета. Предвижда се 

изграждането ина спортен комплекс на този терен за нуждите на студентите и 

пеподавателите. Необходимата документация за започване на изграждането на  

спортния комплекс е изготвена и се очаква Министелския съвет да прехвърли 

управлението на терена на МУ-София за нуждите на ФДМ. 

Чл. 18. (1)В ход е и инвестиционната програма на МУ-София за студентските 

общежития. След основното обновления на три от седемте блока в ход е 

основна реконструкция на общежитие № 6. 

(2) В централния кампус на МУ-София са обновени сградите на така наречения 

Предклиничен център и на патологоанатомичния блок. По този начен напълно 
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обновени са 6 големи аудинтории, 20 нови учебни зали, 6 лаборатории и шест 

секционни зали. 

(3) Изграден е и експериментален хирургичен блок за кръжочна и практическа и 

експериментална дейност на студентите. 

Чл. 19. Ръководството на МУ-София има изработена концепция за кадровата 

политика. Засега при  всички обучаващи звена на МУ-София не стои проблем с 

кадрите, но целенасочената политка за привличане на млади кадри остава от 

първостепенно значение за ръководството на МУ-София. 

 

Настоящият Правилник е приет на заседание на Академичния съвет на 

Медицински университет-София на 19 септември 2017 година с протокол № 17.    

 


