
1  

 ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 3/2017 

  ИНТЕРВЮ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Проф. Петков, колко студенти се обучават към 
този момент в Медицински колеж  "Йорданка Фи-
ларетова"? 
 
- 500 студенти в 9 специалности. В трите курса в спе-
циалност "Медицински лаборант" се обучават 150 
души. Ако те се дипломират днес до края на деня 
или най-късно до утре ще са си намерили работа в 
София - такъв голям глад има за тези специалисти. В 
колежа непрекъснато идват хора да търсят нашите 
млади специалисти.   
 
- А те мотивирани ли са да продължат да работят 
в системата? 

 
- Да, защото образованието, което получават е наис-
тина добро. Частните лечебни заведения могат да  
 

 
предложат много повече. Затова държавните болни-
ци са опразнени от медицински и рентгенови лабо-
ранти. Преди няколко седмици бях на една конфе-
ренция и специалисти от Хасково споделиха, че  
имат остър недостиг на рентгенови лаборанти. Един 
мой познат искаше да отваря кабинет в Поморие и 
се оплака, че не може да намери рентгенов лабо-
рант. Проблемът е страхотен! Зъботехниците, реха-
билиторите, помощник –фармацевтите също не мо-
гат да останат без работа, защото са много търсени. 
Всичките ни специалности имат перфектна реали-
зация. Благодарение на нашия Факултет по общест-
вено здраве нашите студенти имат възможност от 
професионален бакалавър да израснат до магистри, 
т.е. след като са учили 3 години, да продължат обра-
зованието си още 2 години. 
 

         

Проф. д-р Вихрен Петков, 
директор на Медицински колеж "Йорданка Филаретова": 

 

НАШИЯТ КОЛЕЖ СЕ ЯВЯВА КАТО ВТОРИ КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР 
 

 
Проф. д-р Вихрен Петков е директор на Медицински 
колеж "Йорданка Филаретова"Завършил е медицина 
в Медицински Университет – София през 2000 г. 
От 2002 г. е асистент в Катедра "Здравен менидж-
мънт" към Факултета по обществено здраве. През 
2005 г. завършва магистратура по Здравен менидж-
мънт и защитава успешно дисертация на тема 
„Тенденции и проблеми на доброволното здравно 
осигуряване (Маркетингови аспекти)”, а през 2007 г. 
издава монография, озаглавена „Перспективи на доб-
роволното здравно осигуряване”. Оглавява Медицин-
ски колеж „Йорданка Филаретова” през 2008 г.  
Има придобита специалност по Социална медицина 
и Здравен мениджмънт. Изнася лекции по много дис-
циплини: "Въведение в здравния мениджмънт", 
"Ресурси в здравеопазването", "Здравно осигурител-
ни системи", "Стратегически мениджмънт", 
"Основи на управлението", "Мениджмънт на време-
то", "Медицинска социология" и др.  
 

Проф. Петков има над 50 научни публикации, свър-
зани с проблемите на общественото здраве. Участ-
вал е в няколко научни проекта.Обича природата и 
спорта. Ето и част от неговите хобита: ски, плува-
не, уиндсърф, ветроходство, планинарство, спелеоло-
гия и др. 
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- Предстои кампания, има ли яснота колко души ще 
приемете?  
 
- В момента чакаме решението на Министерски съ-
вет, затова не мога да коментирам конкретни цифри 
но предполагам, че ще бъде като миналата година, 
защото министерството и държавата осъзнават този 
глад за кадри. Когато започнах като директор в коле-
жа приемахме годишно по 150 души, в момента при-
емаме около 300 първокурсници годишно, т.е . прие-
мът се е увеличил двойно. От министерството увели-
чават бройката на студентите, за да задоволят нуж-
дите на лечебните заведения. Една година ни дадоха 
по-голяма бройка на лаборанти и се наложи да нап-
равим вътрешно преструктуриране, за да можем да 
ги поемем.  
 
- Медицински колеж "Йорданка Филаретова" е най-
големият медицински колеж в страната с най-
стара традиция. Каква е равносметката Ви? 
 
- Да ние сме горди, че сме наследници  на богата тра-
диция. Но бих искал да кажа още нещо, което ни от-
личава от другите учебни структури - това е силната 
връзка между нашите студенти и преподаватели.  И 
нещо интересно - ние, преподавателите действаме 
като втори кариерен център в университета, макар, 
че разполагаме с брилянтен кариерен център горе в 
Ректората. Всеки студент, който си търси работа ид-
ва и се обажда на някой от преподавателите и пита: 
"Чули ли сте да търсят специалисти като мен?". Вче-
ра погледнах таблото за обяви в колежа - цялото е 
пълно с обяви на работодатели в здравеопазването, 
които търсят нашите специалисти и обещават, че ще 
ги вземат веднага на работа.  За студента винаги се 
прави, каквото може,  ако идва редовно на теоретич-
ните и практически занимания, ако учи съвестно. Но 
за немарливите не се правят компромиси, защото от 
тях ще зависи живота на много хора, включително и 
Вашия и моя.  
 
Имате ли статистика колко души се борят за едно 
място? 
 
- През последните години завършващите ученици в 
България са изключително малко. Миналата година 
при нас за едно място се бореха между двама и три-
ма кандидат-студенти, като за специалност 
"Помощник-фармацевт", където е най-висок бала се 
състезаваха 6 души за едно място. Само по една спе-
циалност сме имали проблем за записване на сту-
дентите: "Масажист с увредено зрение". Континген- 

 
 

тът е специфичен - понякога има 5-ма кандидати, 
друг път - 4-ма, друг път - 10. Ние като следовници 
на Йорданка Филаретова водим социално ориенти-
рана политика. Например "Масажист с увредено 
зрение" е специалност, която се изучава само при 
нас не само в роден мащаб, но и на Балканите.  
Когато започнах като директор даваха обща бройка 
за специалностите. Това ни даваше възможност да 
подадем ръка на всички младежи с увредено зрение, 
които искат да учат при нас. В един момент минис-
терството промени правилата и започна да задава 
бройките на студентите по специалности. Едната 
година бяха отпуснати 12 места, за които се явиха 7 
души, записаха се 5 и ние трябваше да платим гло-
ба. Затова се наложи да намалим бройката. Три го-
дини приемахме по 5 души и толкова кандидатства-
ха, на четвъртата година имахме пак 5 бройки и 
дойдоха 12 човека. Скъса ми се сърцето тогава. Тол-
кова читави и мотивирани момчета и момичета се 
явиха, но нямаше какво да направим. Следващата 
година пак започнаха да се явяват по 5-6 души.  
Много ми се иска да има възможност за гъвкавост за 
тази специалност предвид социалната й роля. Това 
би могло да стане като се формулира приемът в тази 
специалност не като твърда бройка, а  "в рамките на 
капацитета", който доколкото си спомням е за 30 
души.      
 
- Каква е професионалната реализация на тези спе-
циалисти? 
 
- Първо искам да кажа, че това са много добри спе-
циалисти - имат изключително сензитивни пръсти, 
което е за сметка на по-слабото им зрение. това са 
много добри масажисти, които усещат болежките на 
пациентите, прищракванията на тялото, както оби-
чам да казвам. Но за съжаление съществува една 
стигма, според която когато човек е с увредено зре-
ние, той не е научил учебния материал и не може 
така добре да се справя в работата си. В същото вре-
ме практиката показва друго - че тези масажисти 
стават много добри и ценени професионалисти. Ето 
онзи ден чух суперлативи за наш бивш студент, кой-
то работи в Болницата за физикална терапия и реха-
билитация в "Овча купел".   
 
- Наскоро една ваша студентка от тази специал-
ност взе награда като отличничка, но беше много 
притеснена дали ще си намери работа. 
 
- Затова би трябвало да има условие в болниците, 
където са необходими масажисти, да назначават ма-
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 масажисти с увредено зрение. 
 
- Чувала съм, че в европейски клиники много ценят 
такива масажисти и дори от техните услуги се въз-
ползват  представители на медицинския екип, кои-
то са подложени на голям стрес - нещо като пре-
вантивна медицинска дейност.  
 
- Звучи много добре , но нашето здравеопазване все 
още е далеч от такива “екстри”. 
 
- Каква е практическата база, която ползват ва-
шите студенти?    
 
- Бих искал да започна с колежа. Тъй като имаме око-
ло 1000 студенти вече се задъхваме с базата.  Със съ-
действието на Ректората на МУ- София сме планира-
ли и имаме финансовата готовност да построим една 
голяма страда в двора на колежа, където ще има мо-
дерни аудитории, лаборатории и зали. Разполагаме 
със стари проекти, които трябва да се актуализират.   
 
 

 

 
Нашият колеж си партнира с почти всички болници, 
които са на територията на София и имат акредита-
ция за обучение за студенти и изпащаме нашите сту-
денти на практика там.  Искам да изкажа специална 
благодарност на директора на Първа градска болни-
ца д-р Димитров, който ни предостави тяхната лек-
ционна зала да водим лекции в нея, тъй като нашият 
капацитет е недостатъчен.      
 
- Имате ли студенти от чужбина? 
 
- При нас студентите от други страни са малко - в 
момента те са 19, докато в Медицински университет - 
София броят им е 3000. Ние не сме така привлекател-
ни, защото обучението е 3-годишно, а се изисква доб-
ро владеене на български език, за което чужденците 
трябва да инвестират една година.    

 

Разговора води Румяна Милева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикувано в 
Електронния бюлетин 
на БАПЗГ, брой 3/2017 

 
 

 
 
 
 

 

 

На 22 март 2017 г. в киносалона на ВМА се проведе тържествено честване на патронния празник на Медицински колеж 
"Йорданка Филаретова" и беше даден старт на честванията по случай 100-годишнината от създаването на Медицински 
университет - София. На тържеството присъстваха ректорът на МУ - София проф. д-р Виктор Златков, зам.-ректорите 
проф. д-р Радомир Угринов, проф. д-р Тихомира Златанова и проф. д-р Валентина Петкова, директорът на Медицински 
колеж - София проф. д-р Вихрен Петков, преподаватели, студенти, представители на здравни институции, университет-
ски болници, съсловни организации, общественици и гости.  


