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ИЗРАЕЛСКИЯТ ПОСЛАНИК ПОСЕТИ 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 
На 28 май 2015 г. Н. Пр. Шаул Камиса Раз, Посланик на Израел в България и г-н 
Орлин Мандов, Почетен консул на Израел посетиха Медицински университет – 
Плевен, с цел установяване на партньорство в сферата на образованието и науката.

ПРОФ. ТОМОВ БЕ ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА УС НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
АСОЦИАЦИЯ ПО 
РОБОТИЗИРАНА 

ГИНЕКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

На 12 юни, по време на Общото 
събрание на Европейската 
асоциация по роботизирана 
гинекологична хирургия,  
проф. д-р Славчо Томов бе 
избран за мандат от 2 години за 
член на УС. 

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ С НОВ ШЕФ 
Д-Р ВЕНЦИ ГРОЗЕВ 

БЕ ИЗБРАН ЗА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СЪСЛОВНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА 

ПИСМЕНОСТ БЕ ОТБЕЛЯЗАН ТЪРЖЕСТВЕНО ОТ МУ-ПЛЕВЕН 

      

СТУДЕНТИТЕ ОТ 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

СЕ ВКЛЮЧИХА В ПРАЗНИЧНОТО ШЕСТВИЕ, 
ОРГАНИЗИРАНО ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН

НОВИНИ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2015
602 КАНДИДАТИ ЗАЯВИХА ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ЯВЯТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПРЕЗ АПРИЛ

ОСЕМ ПЪЛНИ ШЕСТИЦИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”

410 КАНДИДАТИ СЕ ЯВИХА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ИЗПИТ ПО ХИМИЯ НА 18 АПРИЛ

ОТ 17 ЮНИ ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ФАРМАЦИЯ 
НА МУ-ПЛЕВЕН  ПОЛУЧИ 
АКРЕДИТАЦИЯ ОТ НАОА

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ 

ОТЛИЧИ НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ СИ СТУДЕНТИ
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ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ 
БЕ ОТБЕЛЯЗАН ТЪРЖЕСТВЕНО ОТ МУ-ПЛЕВЕН 

   

На 21 май в зала „Магнум” на 
Втора клинична база академичната 
общност на МУ-Плевен за трета 
поредна година тържествено 
отпразнува 24 май – Деня на 
българската просвета и култура и на 
славянската писменост. Тази година 
специален гост на празника бе 
видният историк и лектор проф. 
Андрей Пантев. Гости на събитието 
бяха и член кореспондентът и 
почетен ректор на Медицинския 
университет в Плевен, проф. д-р 
Григор Горчев, изпълнителният 
директор на УМБАЛ "Д-р Георги 
Странски" доц. д-р Цветан Луканов, 
директорът на РЗИ-Плевен д-р 
Атанас Гарев, Ивайла Петкова - 
главна медицинска сестра в УМБАЛ-
П л е в е н  и  п р е д с е д а т е л я т  н а  
Дружеството на писателите в 
Плевен, г-жа Лалка Павлова. 
А к а д е м и ч н а т а  о б щ н о с т  н а  
Университета бе представена от 
проф. д-р Славчо Томов, ректор на 
МУ–Плевен, доц. д-р Здравка 
Радионова, зам.-ректор по Научно-
изследователска дейност, качество и 
акредитация, проф. д-р Мария 
Средкова, ръководител Център 
научноизследователска дейност, 
проф. д-р Аспарух Аспарухов, декан 
на факултет „Медицина“, доц. 
Ангелина Стоянова, зам.-декан за 
чуждестранните студенти, доц. д-р 
Цеца Бойчинова, зам.-декан на 
факултет „Обществено здраве“, доц. 
д-р Александър Вълков, декан на 
факултет „Здравни грижи“, доц. д-р 
Павлина Йорданова, директор на 
Медицински колеж, доц. Милена 
Атанасова, директор Департамент 
за езиково и специализирано 
обучение. Сред присъстващите на 
тържеството бяха и много препода-
ватели, български и чуждестранни 
студенти.

Тържеството започна с изпълне-
ние на просветния химн „Върви, 
народе възродени” от  хор „Звъни-
ка”, с ръководител Ваня Делийска. 
То бе наситено с множество 

художествени и музикални изяви на 
българските и чуждестранните 
студенти. След хор „Звъника“ на 
сцената излезе 6-годишната Карина 
Георгиева, която изпълни стихотво-
рението „Кирил и Методий“. Изяви 
се и Мадлен Петева, третокурсничка 
от специалност „Акушерство“, коя-
то изпълни песента „Родна земя“.

Ректорът  на  МУ-Плевен проф. 
д -р  Славчо  Томов  поздрави 
аудиторията със светлия празник. В 
своето приветствие той припомни 
защо е толкова значим този ден, от 
къде е започнала азбуката и как тя 
звучи преведена на съвременен 
български език. „В превод от 
прабългарски „Аз“ означава праве-
ден. Всяка следваща буква е взета от 
началото на конкретна дума и 
четени последователно те образуват 
смислен текст, със скрито послание 
към идните поколения, обясни 
проф. Томов. Помни буквите! Учи 
да говориш! Добре е да живееш 
здраво на земята, защото както 
хората, мислите, тя е нашата опора. 
Изричай словото твърдо. Нагоре 
всеки да лети. Върви! Избягвай 
червея! Покорявай висотите ти, 
мъж, ти, юноша! Вие, хора! Човече с 
ум и разум! Във вярна посока и с 
ясно съзнание – напред и слава! - 
такъв завет са ни оставили Светите 
братя Кирил и Методий”, допълни 
още той.

Цитирайки статистическите 
данни, очертаващи неблагоприят-
ната тенденция за отлив от четенето 
на книги, ректорът на МУ-Плевен 
проф. Славчо Томов каза: "Вярвам, 
че ние сме четяща нация и тази вяра 
се подклажда от моите деца и от 
техните приятели, които ми 
споделиха, че днес е все по-модерно 
да се четат книги и все повече техни 
връстници сега стават редовни 
читатели". Той изрази увереност, че 
младите хора днес все по-често ще 
търсят книгата като незаменим 
източник на ценна информация и 

24 МАЙ 

 ПО ПОВОД ПРАЗНИКА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ОТЛИЧИ НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ СИ СТУДЕНТИ  

следва на стр. 3
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като начин да се образоват.
В своето приветствено слово 

специалният гост на тържеството 
проф. Андрей Пантев развълнувано 
припомни историческите събития, 
които могат само да ни дават повод за 
гордост, че сме българи. „Достатъч-
но е велик нашият подвиг само в тази 
част, за да измисляме несъществу-
ващи, малко реални победи на 
бойни оръжия. Ние нямаме нужда от 
изкуствено самочувствие“, заяви 
той. Проф. Пантев отбеляза, че 
когато Паисий пише "О, неразумний 
юрoде..." в края на 18-ти век, във 
Виена поставят премиерата на 
"Вълшебната флейта” от Моцарт. 
„Това беше нашето обречено 
мъченичество. Без езика, подплатен с 
вярата в православието нямаше да 
издържим, защото до меча и кръста 
трябва да има и книга, каза видният 
историк. Неграмотността днес се 
увеличава, това също трябва да бъде 
известно.  Не забравяйте чии 
потомци сте. Никоя българска майка 
н е  и с к а  д е т е т о  й  д а  б ъ д е  
неграмотно”, продължи професор 
Пантев. Той подчерта, че в онези 
древни времена, прадедите ни са 
усетили появата на така наречения 

„културен империа-лизъм", наре-
чен днес според него „информа-
ционен  колониализъм", при който 
"с култура и писменост по се 
навлиза като влияние, отколкото с 
войски. От чуждо влияние се 
страхува само този, който няма свое 
собствено, идентитет се отнема 
тогава, когато го нямаш", завърши 
словото си проф. Пантев.

Стефка Костова, преподавател 
по български език към Департа-
мента за езиково и специализирано 
обучение, представи в дати и факти 
историята на Светите братя Кирил 
и Методий. 

По време на тържеството 
Ректорът на МУ-Плевен, проф. д-р 
Славчо Томов, връчи традицион-
ната награда за празника на 
българската просвета и култура - 
приза „Най-изявен студент 2015 г.” 
Наградата е комплексна и се 
присъжда на български и чужде-
странни студенти, представители 
на всички основни звена, които 
имат отличен успех и активна 
научна дейност. Тази година 
отличените български и чужде-
странни студенти бяха: факултет 
„Медицина” - Преслава Гацева, 

студентка V курс;  Сара Сонде от 
Нигерия, студентка ІV курс; 
факултет „Обществено здраве” - 
Силвена Цветкова, ІV курс, специал-
ност „Медицинска рехабилитация 
и ерготерапия”; факултет „Здравни 
грижи“ - Нели Георгиева, студентка 
ІІ курс, специалност „медицинска 
сестра“;  Медицински колеж - Ива 
Петкова,  студентка ІІІ  курс,  
специалност „Социални дейности”. 
Студентите получиха плакет, 
грамота и материална награда. И 
тази година по повод празника на 
българската просвета и култура 
в и с ш е т о  у ч и л и щ е  п р и с ъ д и  
поощрителна награда за успешно 
овладяване на българския език от 
чуждестранен студент. Отличен с 
приза  беше Вишну Джоши,  
гражданин на Великобритания, ІІІ 
курс, специалност „Медицина”. 

Специалната награда на Ректора 
проф. Славчо Томов връчи на 
с т а ж а н т - л е к а р я  А л е к с а н д ъ р  
Тодров, VІ курс, специалност 
„Медицина”, за трайни постижения 
в учебната и научно-изследовател-
ската дейност. 

продължава от стр. 2

в-к “Academia medica” 

На 24 май възпитаници и 
преподаватели от плевенските 
учебни заведения, граждани на 
Плевен и културни дейци се събраха 
пред ДТ „Иван Радоев”, за да 
отбележат най-светлия празник - 
Деня на българската просвета и 
култура. Празничното шествие, 
предвождано от иконата на Светите 
братя Кирил и Методий, под звуците 
на химна на българската просвета 
„Върви народе възродени” в 
изпълнение на Общинския духов 
оркестър, се отправи към барелефа 
на Славянските първоучители. То 
увличаше със себе си много 
случайни минувачи, а пред сградата 
на Съдебната палата към шествието 
се присъединиха и студентите от 
Медицински университет – Плевен 
и Педагогически колеж към ВТУ „Св. 
С в .  К и р и л  и  М е т о д и й ” .  В  

инициативата на кмета на Плевен за 
възраждане на съществуващата по-
рано традиция за тържествено 
празнуване на 24 май, се включиха 
народният представител Владислав 
Николов, областният управител 
Ралица Добрева, самият кмет на 
Плевен проф. Димитър Стойков и 
н е г о в и т е  з а м е с т н и ц и ,  
председателят на ОС Дарин 
Ангелов, общински съветници, 
културни дейци, ученици и десетки 
граждани. 

Шествието спря пред барелефа 
на Кирил и Методий, където 
плевенски свещеници  отслужиха 
тържествен водосвет и молебен за 
здраве и благоденствие. 

Приветствено слово изнесе 
кметът на Плевен проф. Д. Стойков. 
Той се обърна към всички учители и 
дейци на науката, културата и 

изкуството, към журналистите и 
към всички плевенчани с думите: 
„24 май е най-светлият и съкровен 
празник, който всички ние пазим в 
сърцата си, като свещен символ на 
българската духовност, която ни 
сътвори и съхрани като нация и 
която ни прави мъдри, достойни и 
горди. Нейният извор бе словото 
българско и българските писмена. 
Техните създатели – Светите братя 
Кирил и Методий, озариха с делото 
си пътя на цялото славянство, като 
му откриха нови простори за 
себеутвърждаване, познание и 

следва на стр. 4

ТЪРЖЕСТВА ПО ПОВОД 24 МАЙ - 
ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
ОРГАНИЗИРА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

24 МАЙ
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н а п р е д ъ к “ ,  к а з а  о щ е  
градоначалникът. Проф. Стойков 
отбеляза също, че 24 май е и ден на 
удовлетворение, че младите ни хора 
представят България пред света. 
"Ден, в който можем да кажем, че 
нашата европейска идентичност е 
необходима на европейското 
семейство - с нашата Кирилица, с 
н а ш а т а  к у л т у р а  и  с  н а ш и я  
неповторим български дух. Твърдо 
вярвам, че родители, учители, дейци 
на културата и общественици, 
можем и трябва заедно да осигурим 
в ъ з м о ж н о с т и ,  д е ц а т а  н и  д а  
продължат да пишат българската 
история със своите успехи и 
завоювани признания", каза още 
той. Кметът пожела здраве, успехи и 
е н е р г и я  н а  в с и ч к и ,  „ ч и е т о  
ежедневие е тържество на духа“.

Магдалена Тодорова, ученичка 
от 2"г" клас на НУ"Христо Ботев" - 
Плевен поздрави участниците в 
тържествата по повод светлия 
п р а з н и к  с ъ с  с т и х о т в о р е н и е ,  
посветено на 24 май.

В празничната програма взеха 
участие Общински хор "Гена 
Димитрова" с диригент Анелия 
Дечева и Общински Духов оркестър 
с диригент Пламен Марков.

В знак на почит към делото на 
Славянските първоучители пред 
барелефа на Кирил и Методий бяха 
поднесени венци и цветя от името на 
Председателя на 43 НС Цецка 
Цачева, областния управител 
Ралица Добрева, кмета на Плевен 
проф. Димитър Стойков, народни 
представители от ГЕРБ, ПП ГЕРБ, 
плевенски културни институции и 
училища, от много ученици, 
студенти и граждани. 

Празникът продължи с концерт 

продължава от стр. 3

в-к “Academia medica” 

ИЗРАЕЛСКИЯТ ПОСЛАНИК 

ПОСЕТИ 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 

С цел установяване на партньорство в сферата на образованието и 
науката на 28 май 2015 г. Н. Пр. Шаул Камиса Раз, Посланик на Израел в 
България и г-н Орлин Мандов, Почетен консул на Израел посетиха 
Медицински университет – Плевен. Гостите се запознаха с 
ръководството, с материалната база на висшето училище, както и с 
възможностите за партньорство и сътрудничество в областта на 
обучението и научноизследователската дейност.

Ректорът на висшето училище проф. д-р Славчо Томов и заместник-
ректорите доц. Здравка Радионова – по качество и акредитация, доц. 
Савелина Поповска – по европейска интеграция и международно 
сътрудничество, заедно с проф. Мария Средкова, ръководител на 
Център по научноизследователска дейност и доц. Силвия Янкуловска, 
декан на Факултет „Обществено здраве” проведоха среща-разговор с 
официалните гости, за да ги запознаят с основните направления на 
дейност на Медицинския университет в Плевен, с нарастващия брой 
чуждестранни студенти и бъдещите проекти в обучението и науката. 

От своя страна, израелският посланик Н. Пр. Шаул Камиса Раз 
изрази готовност за оказване на подкрепа и съдействие за провеждане на 
академичен обмен с водещи израелски университети и болници. Той 
предложи гост-лектори от Израел – специалисти в областта на 
онкологията, ортопедията и спешната медицина – да изнасят 
лекционни курсове за студентите на МУ-Плевен. Добър пример за 
такава практика има във Варна, където за втора поредна година  
израелски лектори провеждат курс по антитероризъм, сигурност и 
спешна медицина, който се приема с голям интерес от страна на 
студенти, медицински специалисти, преподаватели и граждани. 
Посланикът предложи от новата учебна година курсове от този род да 
стартират и за академичната общност на Медицински университет – 
Плевен.

В края на краткото си неофициално посещение  Н. Пр. Шаул Камиса 
Раз, Посланик на Израел в България, и г-н Орлин Мандов, Почетен 
консул на Израел, с голям интерес разгледаха Ендоскопския център с 
експериментална операционна зала и се запознаха с възможностите за 
развитие на телемедицината.  

в-к “Academia medica” 
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Всяка година, по инициатива на Световната здравна организация, на 14 
юни  отбелязваме Световния ден на безвъзмездния кръводарител. По данни 
на Националния център за трансфузионна хематология в  България, 
кръводарителите са общо 170 000, но едва 25% от тях даряват кръвта си 
безвъзмездно.

Честването тази година на Световния ден на безвъзмездния кръводарител 
премина под мотото „Благодаря ти, че спаси моя живот”. В зала „Музейна” в 
сградата на БЧК, по инициатива на Министерство на здравеопазването, 
Националния център по трансфузионна хематология и Български червен кръст бе организирано тържество. Като 
най-възрастен кръводарител тази година бе отличена 64-годишната Маргарита Иванчева от Враца. Най-младият 
отличен кръводарител е Денис Фархат, студент по медицина, ІІ курс в Медицински университет – Плевен, родом от 
гр. Русе. Той има вече повече от 12 кръводарявания, чувства се страхотно след всяко едно от тях. Бъдещият лекар 
сподели, че още като ученик е имал желание да стане кръводарител и с нетърпение чакал да стане на 18, за да може да 
го направи. Според него кръводаряването е отличен начин да помогнеш на много хора, каквато е и целта на 
бъдещата му професия. Никой не го кара да прави това, не познава хората, на които дарява кръвта си, но това му носи 
удовлетворение. 

НАЙ-МЛАДИЯТ ОТЛИЧЕН КРЪВОДАРИТЕЛ ТАЗИ ГОДИНА 
Е СТУДЕНТ ОТ МУ-ПЛЕВЕН 

в-к “Academia medica” 

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ С НОВ ШЕФ 
Д-Р ВЕНЦИ ГРОЗЕВ БЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Д-р Венцислав Грозев 

е новият шеф на Българ-
ския лекарски съюз 
(БЛС). Той е избран на 63-
тия редовен отчетно-
изборен Събор на съслов-
ната  организация в  
Равда, след провеждане-
то на балотаж между него 
и д-р Юлиан Йорданов. 
Останалите трима от 
петте претенденти за 
председателското място 
са д-р Георги Тодоров, 
проф.  Петър  Панчев и 
д-р Кирил Еленски. При 

балотажа правото си на глас са упражнили 359 делегати. 
Новоизбраният председател д-р Венцислав Грозев е получил 
180 гласа. За д-р Юлиан Йорданов са гласували 173-ма 
делегати, а 7 бюлетини са обявени за недействителни.

До момента на избора му д-р Венцислав Грозев беше 
председател на Плевенската колегия на БЛС. Роден е през 1958 
г. Завършва МУ-Плевен през 1983 г., а през 1991-а взема 
специалност по обща хирургия. По-късно придобива и още 
няколко специалности – по изгаряния и пластично-
възстановителна хирургия, лапароскопска хирургия и 
спешна хирургия при масов травматизъм. В момента работи 
като хирург в Клиниката по хирургия и колопатология на 
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“. 

Да му пожелаем много здраве и успех в отстояването на 
позициите в тези трудни времена за лекарското съсловие в 
България!

в-к “Academia medica” 

ОПЕРАТИВНА ЛАПАРОСКОПИЯ
 В ГИНЕКОЛОГИЯТА – 

ІІ-ро НИВО
В периода 17-19 юни в Телекомуникационния 
ендоскопски център се проведе поредният 
обучителен курс по високоспециализирани 
дейности в медицината – „Оперативна 
лапароскопия в гинекологията“, ІІ-ро ниво.
Курсът се проведе под ръководството на проф. 
д-р Славчо Томов, Ректор на МУ-Плевен, и 
включваше излъчване на Хирургия на живо в 
аудиторията, извършена от чл.-кор. проф. д-р 
Григор Горчев, с роботизираната система. 
Участие в курса взеха 7 лекари-гинеколози, 
които освен теоретична, преминаха и 
практическа част, а накрая получиха 
сертификати за придобитите умения, връчени 
лично от Ректора.

Информацията 

предостави 

В. Дукова
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602 КАНДИДАТИ ЗАЯВИХА ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ЯВЯТ 
НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПРЕЗ АПРИЛ

В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

ОСЕМ ПЪЛНИ ШЕСТИЦИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ 
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНА”

410 КАНДИДАТИ СЕ ЯВИХА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ИЗПИТ ПО ХИМИЯ 
НА 18 АПРИЛ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

За трета поредна година Медицински университет – 
Плевен организира провеждането на предварителни 
конкурсни изпити за специалност  «Медицина» и за 
останалите осем бакалавърски специалности на 
факултетите «Здравни грижи», «Обществено здраве» и 
Медицинския колеж от Прием 2015. 

Целта за провеждане на предварителните изпити е 
кандидатите не само да проверят своите знания, но и да 
получат оценка, която е равностойна на тази от 
редовната изпитна сесия от м. юли. Зрелостниците имат 
право на няколко варианта: да се явят само на една от 
изпитните сесии, или и на двете, като в класирането 
автоматично ще участват с по-високата получена 
оценка. Ако оценката от предварителните изпити ги 
удовлетворява и са решили да не се явяват на редовната 
изпитна сесия през юли, те задължително трябва да 
подадат документи за кандидатстване в периода 17–28 
юни 2015 г., за да посочат желанията си за участие в 
класирането по специалности. Кандидатите за 
бакалавърските специалности могат да кандидатстват 
само с оценката си по биология от държавен зрелостен 
изпит, без да се явяват на някоя от изпитните сесии. 

На 31 март 2015 г. приключи приемът на 
кандидатстудентски документи за предварителната 
изпитна сесия, като за втора поредна година 
зрелостниците имаха възможност да заявят желанието 
си за явяване на изпит по електронен път. Онлайн 
подаването на документи се утвърди като предпочитан 
начин за кандидатстване от младежите. 

Тази година интересът към предварителните изпити 
бе рекордно висок - общият брой на заявилите желание 
да се яват на тях бе 602. Изпитите от предварителната 
сесия се проведоха в две съботи и недели.  Първи бе 
тестът по биология за бакалавърските специалности на 
04.04.2015 г., а изпитите по биология и химия за 
«Медицина» бяха съответно на 05 и 18 април за 
кандидат-медиците. 

За първия предварителен изпит на 4 април - тест по 
Биология – желание за участие заявиха 132 кандидати. 
Конкурсът стартира в 8.00 ч и протече в рамките на два 
астрономически часа. Резултатите показват, че броят на 
слабите оценки тази година е по-нисък в сравнение с 
предходната. По-висок е броят на отличните оценки, 3 
от които са пълни шестици. Повишил се е процентът на 
изкаралите оценка среден – 27% срещу 8% миналата 
година. Нивото на добрите и много добри оценки се е 
запазило същото в сравнение с предходните години. 

За явяване на предварителните изпити по биология 
(на 5 април) и по химия (на 18 април) за специалност 

«Медицина», подадоха документи 470 кандидати. В 
сравнение с миналата година кандидатите за 
предварителната изпитна сесия значително са се 
увеличили - по биология със 100 повече, а по химия са 
два пъти повече. 

На втория от предварителните изпити – конкурса по 
биология - за специалност „Медицина”, който се 
проведе на 5 април в МУ-Плевен, се явиха 457 
кандидати.  Техническата комисия изнесе резултатите 
на 17 април, онлайн и на място в Ректората, един ден 
преди предварителния изпит по химия за кандидат-
медиците. Тази година статистиката показва по-нисък 
относителен дял на кандидатите получили оценка 
„слаб“ или „среден“ в сравнение с данните от 
предходните години. Нивото на оценките „добър“ се е 
запазило непроменено, а делът на „много добрите“ 
оценки е скочил от 13% на 23%. Значително са се 
увеличили и отличните оценки, които кандидатите са 
получили по биология – от 5% на предварителната сесия 
през миналата година на 9.5% през тази. Осем са пълните 
шестици по биология на кандидат-студентите за 
„Медицина”. 

На третия от предварителните изпити – конкурса по 
химия за специалност „Медицина”, се явиха 410 
кандидати. Техническата комисия изнесе резултатите 
на 27 април, онлайн и на място в Ректората, с което 
приключи предварителната изпитна сесия във висшето 
училище. Анализът на резултатите по химия показва 
по-нисък относителен дял на слабите и средните оценки 
в сравнение с данните от предходните години. 
Процентът на добрите и много добри оценки е по-висок. 
Значително са се увеличили и отличните оценки над 
5.50 – от 2% на предварителната сесия през миналата, на 
6% през тази година. Две са пълните шестици по химия 
на кандидат-студентите за „Медицина”.

От тази година висшето училище въведе промени 
във формата на конкурсните изпити по биология и 
химия за специалност «Медицина», като програмите са 
публикувани на сайта. Изпитът по биология е с 
продължителност 5 часа и включва два отделни теста, 
които проверяват познаването на материала от 8 и 9 
клас. Всеки тест се състои от 30 въпроса от различен тип и 
трудност. Единствено владеенето на материала от 10 
клас се проверява под формата на разработване на 
теоретичен въпрос. С плавното преминаване към 
тестова форма на проверка на знанията, целта на 
Ръководството е да подбира мислещи кандидати и да 

следва на стр. 7
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пресече практиката на механично възпроизвеждане на учебния материал под формата на развиване на теми. 
Облекчена е и формата на изпита по химия за кандидатите за специалност «Медицина». Конкурсът по химия е с 

продължителност 4 часа и включва развиване на един теоретичен въпрос и решаване на 4 задачи. Кандидатите са 
улеснени в подготовката си за задачите с Помагалото по химия за кандидат-студенти, което Университетът предлага 
всяка година. 

Редовните изпитни дати в МУ-Плевен са през м. юли 2015 г. – съответно на 1 и на 8 юли по биология и по химия за 
специалност «Медицина» и тест по биология за бакалавърските специалности – на 27 юли.

Информацията предостави В. Дукова

продължава от стр. 6

В МУ-ПЛЕВЕН ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ 
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

Комисията за прием на кандидатстудентски 
документи в Медицински университет – Плевен 
започна работа на 17  юни.  До 28 юни 
зрелостниците могат да заявят в Ректората на 
висшето училище желанието си за явяване на 
конкурсните изпити. Освен в Плевен те могат да 
подават документите си и в кандидатстудентските 
бюра в големите градове на страната или по 
електронен път - чрез системата за електронно 
подаване на документи.

Тази година завършилите средно образование 
могат да кандидатстват в МУ-Плевен  за прием 
държавна поръчка, редовно обучение, за 
специалност „Медицина” и за още 8 бакалавърски 
специалности във факултетите „Обществено 
здраве”, „Здравни грижи” и в Медицинския колеж. 
Висшето училище предвижда да проведе и втори 
прием на кандидатстудентски документи за 
бакалавърските специалности в периода 20-23 юли 
2015 г. 

Конкурсните изпити по биология и химия за 
специалност «Медицина» са съответно на 1 и 8 юли, 
а тестът по биология за бакалавърските 
специалности  е на 27 юли. Таксата за явяване на 
първи изпит е 60 лв., а за всеки следващ изпит се 
заплаща  30 лв. Таксата е същата и за участващите в 
класирането с оценката от държавен зрелостен 
изпит. Явилите се и на двете изпитни сесии – 
предварителна и редовна – могат да участват в 
класирането с по-високата оценка. Желаещите да 
кандидатстват с оценката от предварителните 
изпити трябва да подадат заявление за участие в 
класирането. За пореден път висшето училище 
предоставя възможност на участниците в 
национални и международни олимпиади по 
биология и химия, получили оценка над 5.50, да се 
включат с тази оценка по съответната дисциплина 
при формиране на състезателния бал. Условието е 
да са завършили средното си образование в 
годината на провеждане на олимпиадата.

С постановление на Министерския съвет  бяха 
утвърдени  местата за прием по държавна поръчка. 
МС подкрепи и предложението на МУ–Плевен и 
тази година таксите за обучение на студентите да се 
запазят непроменени.  

Новоприетите студенти по държавна поръчка в 

специалност «Медицина» (90 места) ще заплащат 900 лева 
годишна такса. Във факултет «Здравни грижи» 700 лева е 
таксата на година за специалностите «Медицинска сестра» 
(55 места) и «Акушерка» (30 места), както и за 
специалностите към Медицинския колеж – «Медицински 
лаборант» (22 места), «Рентгенов лаборант» (16 места) и 
«Помощник-фармацевт» (25 места). За изучаващите 
«Социални дейности» (21 места) годишната такса ще е 400 
лв. Във факултет «Обществено здраве» по 640 лв. годишна 
такса ще заплащат желаещите да се обучават по 
специалностите «Медицинска рехабилитация и 
ерготерапия» (40 места) и «Опазване и контрол на 
общественото здраве» (15 места). Бакалавърската програма 
по специалност «Управление на здравните грижи» (25 
места), задочна форма на обучение, ще струва на студентите 
400 лв. годишно, а магистърската програма по същата 
специалност (40 места), задочно обучение, ще бъде в размер 
на 450 лева.

Докторантите на МУ – Плевен, ще заплащат 
непроменена годишна такса от 800 лева за редовна форма и 
400 лева – за задочна. 

На сайта на МУ-Плевен в раздел „Актуално Прием 2015” 
е поместена информация за специалностите, по които ще се 
осъществи прием за новата академична година; качени са и 
програмите за конкурсните изпити след завършено средно 
и висше образование, както и списъкът на бюрата за прием 
на кандидатстудентски документи в страната. Всеки може 
да се запознае и с актуализирания Правилник за прием на 
кандидат-студенти в МУ-Плевен.

Информацията предостави В. Дукова

КСК 
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ПЪРВИ ПО РОДА СИ ОРТОПЕДИЧЕН КУРС 
ПО УНИКОНДИЛНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА КОЛЯННАТА СТАВА 

СЕ ПРОВЕДЕ НА 4 И 5 ЮНИ
В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ ЕНДОСКОПСКИ ЦЕНТЪР НА МУ-ПЛЕВЕН

На 4 и 5 юни за първи път в нашата страна в Телекомуникационния ендоскопски център на Медицински 
университет – Плевен се проведе интензивен курс по уникондилно (частично) ендопротезиране на колянната става 
за ортопеди от цялата страна. Съгласно програмата, след официалното откриване на курса на 5 юни от 09.00 ч в зала 
„Амброаз Паре”, бе проведена сесия Хирургия на живо, с излъчване на две операции на живо от операционния блок 
на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”. Те бяха извършени от проф. д-р Аспарух Аспарухов, Декан на Факултет 
„Медицина”. След това обучителният курс, продължи с теоретична част. Един от видните лектори бе доц. д-р 
Пламен Кинов, ръководител на Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. 
Български и чуждестранни студенти на МУ-Плевен също се включиха в курса, за което получиха сертификати с 
кредити. 

През м. октомври 2015 г. за пореден път в Медицински университет – Плевен ще се проведе и курсът по първично и 
ревизионно ендопротезиране на колянната става с международно участие за Централна и Източна Европа, който ще 
включва практическа сесия и Хирургия на живо.

Материалът бе предоставен от В. Дукова

Двама студенти от специалност „Медицина“ на Медицински университет – 
Плевен, с много добро владеене на немски език, ще имат възможност да проведат 
лятната си практика в Австрия. Висшето училище получи официална покана от 
Лайънс Клуб (Lions Club Wien Europe) за участие по програма на Лайънс Клуб – 
Австрия “Възможности без граници за студенти по медицина”. Програмата 
осигурява провеждането на едномесечна лятна практика за студенти по 
„Медицина” от IV и V курс в периода от юли до август 2015 г. Участието на 
студентите се финансира от Лайънс Клуб – Австрия. Обявени са 2 свободни места и 1 
резерва (за един резервен кандидат). Практиката ще се провежда в медицински 
университети във Виена, Грац, Инсбурк и Залцбург, както и във водещи болници в 
цяла Австрия, като Vienna Krankenhaus Hietzing, Wilhelminenspital, Lorenz Böhler 
Unfallkrankenhaus и във Feldkirch, Linz, St. Pölten Klagenfurt и др. 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЛЯТНА ПРАКТИКА В АВСТРИЯ 
ЗА СТУДЕНТИ ОТ МУ-ПЛЕВЕН 

в-к “Academia medica” 

 
СВЕТОВЕН ДЕН 
ЗА БОРБАС 
ХИПЕРТОНИЯТА

По повод 17 май - Световния ден за 
б о р б а  с  х и п е р т о н и я т а ,  п о  
инициатива на Асоциацията на 
студентите медици от МУ-Плевен 
съвместно с Първа клиника по 
кардиология в УМБАЛ „Д-р Георги 
Странски" и под патронажа на 
И з п ъ л н и т е л н и я  д и р е к т о р  н а  
болницата доц. д-р Цветан Луканов, 
бяха организирани безплатни 
прегледи за гражданите на Плевен. 

17 МАЙ 
Превантивните кабинети бяха позиционирани на 18 май 2015 г. във 
времето от 11:00 до 14:00 часа пред МОЛ Плевен на площад „Свобода" и 
на входа на парк „Кайлъка". Пред тях се извиха опашки от желаещи да 
бъдат прегледани.

По инициатива на Световната лига по хипертония от 2005 година 17 
май се отбелязва като Световен ден за борба с хипертонията, с това 
коварно заболяване, наречено не случайно „тихият убиец“. То е най-
масовото заболяване в света. По данни на Българската лига по 
хипертония годишно 9,4 милиона души по света умират вследствие на 
усложнения от високо кръвно налягане. България заема едно от първите 
места в ЕС по честота на умиранията от инфаркт на миокарда и мозъчен 
инсулт. Статистиката показва, че долната възрастова граница на 
хипертонията пада все по-ниско. Вече има регистрирани случаи на деца 
с това заболяване, което налага обществото все по-ясно да осъзнае ролята 
на рисковите фактори.

Тази година мотото на Световния ден за борба с хипертонията е: 
„Нормално кръвно налягане - нормален сърдечен ритъм". Акцентира се 
върху предсърдното мъждене, като най-често и най-рисково ритъмно 
нарушение в резултат на артериална хипертония. 

в-к “Academia medica” 
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БЪДЕЩИ ЛЕКАРИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ 
СЕ СРЕЩНАХА С ПОТЕНЦИАЛНИ РАБОТОДАТЕЛИ

По инициатива на Център за кариерно развитие на Медицински 
университет – Плевен и с прецизната организация на Ръководителя доц. 
Боряна Русева,  на 14 май 2015г. от 14.00ч. в зала "Амброаз Паре" на ТЕЛЕЦ се 
проведе среща на стажант - лекари, стажанти - акушерки и медицински 
сестри с потребители на кадри - директори на лечебни заведения от 
няколко области на България. Те представиха ръководените от тях 
заведения и нуждата от специалисти в двете професионални направления. 
Разменената информация по време на срещата беше много полезна и за 
двете страни.

в-к “Academia medica” 

ПРОФ. ТОМОВ БЕ ИЗБРАН ЗА ЧЛЕН НА УС НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ 
ПО РОБОТИЗИРАНА ГИНЕКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

На VІІ-я Конгрес на Европейската 
асоциация по роботизирана гинеко-
логична хирургия, проведен от 11 до 
13 юни в Истанбул, проф. д-р Славчо 
Томов бе избран за член на Управи-
телния съвет на асоциацията. Във 
форума участваше и останалия със-
тав на екипа по роботизирана 
хирургия на Медицински универси-
тет - Плевен: чл.-кор. проф. д-р 
Григор Горчев, д-р Лъчезар Танчев, 
д-р Тодор Димитров и медицин-
ските сестри Камелия Илиева и Галя 
Пачева.

Проф. Горчев бе поканен да изне-
се пленарен доклад за 6-годишния 
опит по роботизирана гинеколо-
гична хирургия в България. Проф.  
Томов също представи пред аудито-
рията доклад за ролята на роботи-
зираната хирургия при лечението 
на рака на шийката на матката. 

На 12 юни по време на Общото 

събрание на членовете на европей-
ската асоциация бяха съобщени 
резултатите  от  проведеното  
електронно гласуване за избор на  
представители за състава на 
Управителния съвет. Номинациите 
и представителството се базират на 
географски принцип. За Югоизточ-
на Европа с убедителна преднина, 
за мандат от 2 години, за член на 
Съвета на Европейската асоциация 
по роботизирана хирургия, бе 
избран проф. д-р Славчо Томов. 

Негов конкурент за региона на 
Източна Европа е бил авторитет-
ният проф. Алекс Попов от Русия. 
На този пост изкара два последова-
телни мандата проф. Григор 
Горчев, който работи в продълже-
ние на 4 години за популяризиране 
на роботизираната хирургия в 
Източна Европа и за провеждане на 
редица форуми с международно 
участие. 

Участието на проф. д-р Славчо 
Томов в борда на асоциацията дава 
реален шанс на България да заяви 
категорично своето присъствие на 
европейската карта на развитие на 
роботизираната хирургия, както и 
о с н о в а т е л н а  в ъ з м о ж н о с т  з а  
Медицинският университет в град 
П л е в е н  д а  п о д а д е  о т н о в о  
кандидатурата си за домакин на 
годишния европейски форум по 
роботизирана хирургия.

В УМБАЛ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" - ПЛЕВЕН ТЕСТВАТ РЕВОЛЮЦИОННА 
АПАРАТУРА ЗА БЕЗКРЪВНИ СЪДОВИ ОПЕРАЦИИ 

Отделението по съдова хирургия на Университет-
ската болница „Д-р Георги Странски" в Плевен 
апробира иновативна апаратура за безкръвни съдови 
операции. Тя е дадена на  болницата за тестване от 
швейцарската фирма "Щрауб Медикал". С нея успешно 
се възстановява проходимостта на артерии и вени в 
човешкото тяло.

Екип от лекари начело с началника на отделението 
по Съдова хирургия, доц. д-р Любомир Бешев, 
съвместно с началника на Клиника по съдова хирургия 
към Университетска болница „Св. Екатерина" в София, 
проф. Тодор Захариев, извършиха поредица хирургич-

ни интервенции през м. май и юни със системата за 
ендоваскуларна операция на съдове. 

„Въпросната апаратура е иновативен метод за 
лечение на поразени артерии и вени. Обикновено тези 
запушвания се отстраняват оперативно, какъвто богат 
опит има доц. Бешев. Напоследък в света и в България 
навлязоха нови технологии и много от операциите 
започнаха да се правят по безкръвен път. Затова и 
швейцарската фирма ни показва сега един нов 
оригинален катетър, който позволява по безкръвен път 

следва на стр. 10
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да се почистят запушените кръвоносни съдове. Пета година вече този 
метод на операции работи в София и Бургас. Сега вече и в Плевен. 
Университеската болница желае да въведе тази нова методика. Тук 
медиците имат сериозен опит и в оперативните, и в безкръвните 
операции. Внедряването на тази нова методика на операции на 
запушени съдове ще постави Клиниката по съдова хирургия към 
плевенската Университетска болница напълно в крак със съвременните 
тенденции", поясни проф. Тодор Захариев.
 „Тази модерна апаратура с едно убождане на съда „почиства" 
въпросния съд от съсиреците. Проф. Тодор Захариев е тук, за да ни 
демонстрира качествата и възможностите на въпросната машина", 
сподели и доц. д-р Любомир Бешев.

продължава от стр. 9

ШЕСТИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ 
ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

СЕ ПРОВЕДЕ В УМБАЛ-ПЛЕВЕН
ВРЪЧЕН БЕ ПРИЗЪТ „СЕСТРА НА ГОДИНАТА“ 

На 12 май – Междуна-
родния ден на сестринството,  
в зала 6 на „УМБАЛ – Д-р 
Георги Странски” ЕАД се 
проведе Шестият научно-
практически форум за специа-
листи по здравни грижи. Той 
б е  п о с в е т е н  и  н а  1 5 0 -
годишнината на лечебното 
заведение. 12 май е рождената 
дата на Флорънс Найтингейл 
(1820-1910 г.) – основателка на 
модерното сестринство, една 
от стоте най-влиятелни жени 
на всички времена.

Изпълнителният директор 
на болницата доц. д-р Цветан 
Л у к а н о в ,  д м  п о з д р а в и  
специалистите по здравни 
грижи за техния професиона-
лизъм и неуморен труд, за 
ежедневните им усилия за 
опазване на здравето и живота 
на хоспитализираните в  
УМБАЛ пациенти. 

Ивайла Петкова, главна 
сестра на болницата също 
поздрави своите колеги с 
празника и ги приветства за 
„всеотдайната грижа за хоспитализираните пациенти 
– мисия, на която сме се посветили.“

Представена беше мултимедийна презентация за 
историята и 150-годишния възход на болницата. В 
Програмата на форума бяха включени интересни 
п р е з е н т а ц и и  и  о б у ч е н и я :   „ Л е ч е н и е  н а  
незаздравяващи рани от венозен произход с 
компресивна терапия“, представено от д-р Елена 
Г о р а н о в а  о т  Н а ц и о н а л н а  у н и в е р с и т е т с к а  
кардиологична болница София; „Оценка и превенция 

н а  р и с к а “ ;  „ В и с о к о  
интензивният фокусиран 
у л т р а з в у к  / Х А Й Ф У /  –  
реалност за пациентите и 
п р е д и з в и к а - т е л с т в о  з а  
специалистите по здравни 
г р и ж и “ ;  „ П р о м е н и т е  в  
съвременното лечение на 
диабета“;  „Превенция и 
лечение на пациентите с 
респираторни заболявания в 
домашни условия“ и др.

По предложения, направе-
ни от клиниките и отделе-
нията на болницата, беше 
връчен традиционният приз 
„Сестра на годината” в различ-
ните категории. Наградени за 
утвърждаване и развитие на 
л е ч е б н о т о  з а в е д е н и е  
професионалисти по здравни 
грижи бяха: старша медицин-
ска сестра Иванка Спасова 
Иванова, медицинска сестра 
Даринка Кръстева Стоянова, 
медицинска сестра Гюлшен 
А л и е в а  К а р а м а н л и е в а ,  
медицинска сестра Красимира 
Г о с п о д и н о в а  П е т р о в а ,  

медицинска сестра Пенка Манчева, акушерка Веселка 
Петрова Димитрова, медицински лаборант Илияна 
Иванова Христова, рехабилитатор Радиана Христова 
Несторова. Награди получиха и пенсионерите: 
рехабилитатор Васил Величков Нинов, старши 
лаборант Стоянка Панайотова, старша медицинска 
сестра Снежана Начева Ченкова и старша медицинска 
сестра Верка Филипова.
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факултет „Фармация“

ФАКУЛТЕТЪТ ПО 
ФАРМАЦИЯ 
НА МУ-ПЛЕВЕН  
ПОЛУЧИ АКРЕДИТАЦИЯ 
ОТ НАОА

На пресконференция, проведена на 16.06.2015 год. 
ректорът на Медицински университет – Плевен, проф. 
Славчо Томов съобщи новината, че новият факултет по 
фармация, е получил акредитация от Националната 
агенция за оценяване и акредитация (НАОА) –  София. 

Изграждането на сградата за  факултета е в график, 
въпреки лекото забавяне в темпото на строителството за 
около месец. Очаква се до края на септември да бъде 
издаден Акт 15. Изпълнителят на обекта е поел 
ангажимент за това, каза проф. Томов.

На пресконференцията стана ясно, че за учебната 
2015/2016 година няма да има прием на студенти за 
факултет „Фармация”. Причина за това са проточилите 
се сложни разрешителни процедури – едната в 
Министерски съвет, а другата в Народното събрание, 
заради които новата специалност не е включена в 
Наредбата за тази учебна година на Министерството на 
образованието за прием във висшите училища.

Проф. Томов информира, че прием за факултет 
„Фармация” на Медицински университет – Плевен ще 
има през 2016 г. Той поясни, че най-вероятно стартът на 
новия факултет ще бъде с непълен капацитет 
първокурсници, за да се гарантира безпроблемно 
начало. По разчет капацитетът на факултет 
„Фармация” е за общо 300 студенти, с прием по 60 
първокурсници на година.

От 28 до 31 май 2015 г в гр. Китен се проведоха 
традиционните Републикански игри на работещите в 
Медицинските университети от страната и откритите 
републикански първенства по волейбол (мъже и 
жени), футбол (мъже) и тенис на маса(мъже). 
Редовните тренировки и добрата тактическа 
дисциплина и тази година помогнаха на тима на МУ – 
Плевен да стане отборен победител, като завоюва 
първо място на Футбол, Баскетбол (мъже и жени), 
Волейбол (мъже и жени) и тенис на маса. За най-
комплексен играч бе определен д-р Николай Статев, 
който бе и мениджър на отбора.

Материалът предостави Г. Георгиев

ПОРЕДНА ПОБЕДА НА ПРОВЕДЕНИТЕ В гр. КИТЕН 

РЕПУБЛИКАНСКИ ИГРИ

ИЗДАТЕЛСКИ 

ЦЕНТЪР МУ-ПЛЕВЕН
НОВИ ИЗДАНИЯ

в-к “Academia medica” 



бр. 3/2015
AcademiaAcademiaAcademia

MEDICA
Ден на ДЕТЕТО

Редактор: Д-р Магдалена Балашкова

Гл редактор: Проф. д-р Славчо Томов, дмн

Предпечат: инж. Силвия Емилева

Издателство: Издателски център МУ - Плевен

Печат: „ЕА“ АД - Плевен

град Плевен, 5800
ул. „Кл. Охридски“№1

тел. 064/884-260
е-mail:balashkova@abv.bg

Academia
MEDICA
AcademiaAcademia
MEDICA

“Academia medica” 
предоставя площ за реклама

в-к “Academia medica” 

На 1 юни Плевенският ин витро център КИРМ 
„Св. Елисавета” събра на прощадката пред 
художествената галерия „Илия Бешков”  близо 200 
деца, заченати ин витро. За шеста поредна година бе 
спазена традицията на Центъра в Световния ден на 
детето  да организира тържество за своите малчугани. 
Семейства от цялата страна -  София, Варна, Русе, 
Сливен, Монтана, Търговище, Стара Загора, Троян, 
Велико Търново, Плевен доведоха своите рожби на 
детския празник. Площадката пред художествената 
галерия бе изпълнена с единични, двойни и тройни 
детски колички, а радостният и щастлив детски глъч 
огласяше квартала. Със своите изпълнения 
талантливите възпитаници на Националното 
училище по изкуствата „Панайот Пипков” в Плевен, 
и вокална група „Арлекино” към читалище 
„Съгласие” поздравиха малчуганите и техните 
родители. Най-големите, вече на седем години и 
някои от по-малките пяха и танцуваха заедно с каките 
и батковците.

Управителят на Центъра, доц. д-р Емилияна 
Конова, приветства децата и техните родители, с 
думите: „Първи юни е най-щастливият ден в живота 
на МЦ КИРМ – Плевен. Денят, в който центърът и 
площадът около него са изпълнени със смях и весел 
глъч на децата, за които ние сме допринесли да се 
сбъднат. От сърце желаем на всички вас много здраве 
и щастие, светло и щастливо детство, живот в една по-
добра България, много късмет. На вас – скъпи 
родители – да обичате децата си, така както ги 
чакахте, както жадувахте, както се борихте за тях. Ние 
станахме вече на осем години. Вие, мили деца, също 
растете с нас. Пожелавам си, да продължим да бъдем 
заедно. На всеки Първи юни да виждаме вашите 
пораснали деца,  вашите ученици, вашите 
абитуриенти, ние винаги ще бъдем тук, ще ви чакаме. 
Весел празник!“.

С всяка следваща година гостите на празника се 
увеличават. За осем години - от декември 2007 г. 
досега, с помощта на екипа медици от МЦ КИРМ-
"Света Елисавета"-Плевен са заченати и родени 850 
деца.

ЗА ШЕСТА ПОРЕДНА ГОДИНА МЦ КИРМ ПЛЕВЕН 

ОРГАНИЗИРА ДЕТСКИ ПРАЗНИК НА 1 ЮНИ - 

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

