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„ПЛЕВЕН – 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗДРАВЕН 

ЦЕНТЪР НА БАЛКАНИТЕ” 

Нов модел на високотехнологично 
здравеопазване обсъдиха на 
кръгла маса в Плевен.

В ПЛЕВЕН БЕ ОБСЪДЕНА
ИДЕЯТА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ 
И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

С  ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ БЕ ОТКРИТА НОВАТА
 МОДЕРНА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА – МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“  ПЛЕВЕН

В деня на Света Великомъченица Марина - 17 юли, в 
присъствието на множество 
официални гости, в Плевен бе 
открита многопрофилната 
болница за активно лечение 
„Света Марина".

ДЕМОНСТРИРАХА ПЪРВИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 

БОЛНИЧЕН РОБОТ-АСИСТЕНТ

Възможностите на първия за България 
болничен робот-асистент „Грег“бяха 
демонстрирани пред медиите в МБАЛ 
„Света Марина – Плевен – на оперирана жена 
бе осъществена персонална визитация от 
проф. Гр. Горчев от разстояние над 7700 км.

Приключи успешно кандидатстудентска кампания 2015. 
След три класирания и едно за попълване на незаетите места, 
90-те бройки държавна поръчка, отпуснати за учебната 
2015/2016 година за редовно обучение по специалността 
„Медицина”бяха попълнени. Най-високият бал  при жените 
бе 36.00, а при мъжете – 35.76.
Заети бяха и всички места държавна поръчка за 
бакалавърските програми на факултетите „Здравни грижи” 
и „Обществено здраве” и на Медицински колеж.
И тази година Медицински университет-Плевен, въз основа 
на решение на Народното събрание, обнародвано на 24 юли 
2015 г., отпусна места за прием платено обучение по 
специалност „Медицина" и за бакалавърските програми на 
факултетите „Здравни грижи", „Обществено здраве" и 
Медицинския колеж.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА 
КАМПАНИЯ 2015
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„ПЛЕВЕН – ЕВРОПЕЙСКИ ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР НА БАЛКАНИТЕ”

Кръгла маса на тема „Плевен – 
европейски здравен център на 
Балканите” се проведе на 2 юли в арт 
залата на хотел „Ростов”. Инициа-
тори на дискусията бяха осем местни 
неправителствени организации, 
които споделят обща загриженост и 
отговорност за социалното и 
икономическо развитие на града и 
региона. Форумът се реализира с 
п о м о щ т а  н а  И н с т и т у т а  з а  
регионални и международни 
изследвания – София.

В дискусията участваха зам.-
областният управител на Плевен 
Красимир Иванов, кметът на 
Община Плевен проф. Димитър 
С т о й к о в ,  п р е д с е д а т е л я т  н а  
Българския лекарски съюз д-р 
Венцислав Грозев, ректорът на 
Медицинския университет в Плевен 
проф. Славчо Томов, директорът на 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ доц. 
Цветан Луканов, директорът на 
Регионалната здравна инспекция в 
Плевен д-р Атанас Гарев, представи-
тели на здравни ведомства и 
неправителствени организации. 

Представена бе качествено нова 
концепция за интелигентен растеж и 

и к о н о м и ч е с к и  и  
социален просперитет 
на Плевен и региона, 
базираща се на из-
ползване на потенциа-
ла на академичната 
общност и пълноценно 
оползотворяване на 
натрупаните в региона 
значителни материал-
ни и кадрови ресурси в 
сферата на здравеопаз-

ването. 
Обсъдени бяха предложенията 

на неправителствените организа-
ции за актуализация на Общинския 
план за развитие на община Плевен 
и Стратегията за развитие на област 
Плевен 2014-2020, както и идеята за 
създаване и развитие на здравен 
клъстер – нов модел на високо-
технологично здравеопазване. Сред 
упоменатите ползи от формирането 
на подобен клъстер са иновативни 
технологични решения за овладя-
ване на по-сложни медицински 
проблеми, привличане на инвести-
ции за изграждане на индустриален 
парк от предприятия с високо-
технологични дейности и медицин-
ски, фармацевтични и съпътстващи 
п р о и з в о д с т в а ,  о с и г у р я в а щ и  

необходимите за здравеопазването 
продукти и услуги, повишаване на 
заетостта в региона чрез разкриване 
на нови работни места и др. 
Здравният клъстер допринася за  
стабилизация и интелигентен 
растеж на Плевен и областта.

Решено бе да бъде проведена 
информационна кампания за 
популяризиране на идеята и 
привличане на участници – държав-
ни и частни местни заведения за 
болнична и извънболнична помощ, 
академични, научноизследова-
телски и образователни звена в 
сферата на здравеопазването, както 
и икономически единици, осигуря-
ващи производствени или търгов-
ски дейности, свързани с функцио-
нирането на здравния сектор. 
Гражданските организации поиска-
ха да се създаде и общинска 
нормативна уредба, регламенти-
раща процедурите за привличане 
на инвестиции. Те предложиха и 
изискваха в съответствие със Закона 
за насърчаване на инвестициите да 
се разработи и приеме от Общински 
съвет  –  Плевен  Наредба  за  
насърчаване на инвестициите с 
общинско значение.

Центровете и филиалите за спешна медицинска помощ в 
цялата страна ще бъдат основно ремонтирани и 
модернизирани с европейски пари в изпълнение на голям 
инвестиционен проект по програмата „Региони в растеж 
2014-2020 г".  Проектът, по който бенефициент е 
Министерство на здравеопазването, е на обща стойност 85 
млн. евро и предвижда мащабни инвестиции в 28 Центъра за 
спешна медицинска помощ, 170 филиали към спешните 
центрове и 34 спешни отделения в държавните лечебни 

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА  СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.

следва на стр. 3
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МБАЛ „Св. Марина“

заведения. Това стана ясно на срещата през юли в Плевен на 
зам.-министър В. Шарков  с областния управител на Плевен 
Ралица Добрева, с кметове и представители на общините, в 
които има филиали на СМП, УМБАЛ, ЦСМП и спешно 
отделение. Д-р Ваньо Шарков обясни, че Европейската 
комисия отпуска средства в размер на 85 млн. евро, 
финансирани по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. С тях ще 
бъдат закупени 400 линейки, медицинска техника и 
оборудване, ще бъдат модернизирани сега действащи или ще 
бъдат изградени нови спешни центрове и филиали към тях. 

В Плевенска област част от филиалите на СМП са в общини, 
където има болници, какъвто е случаят с Гулянци, Никопол, 
Белене, Левски, Кнежа, Червен бряг. В останалите общини има 
наличие на филиал, но няма болнично заведение. В 
зависимост от условията и целесъобразността, съгласно 
предвижданото по проекта има две възможности: или да се 
направи ремонт на вече съществуващите филиали, като се 
разширят и модернизират, така че да отговарят напълно на 
европейските изисквания, или да се построят нови сгради за 
филиалите.  Изискването е между филиала на СМП и 
болницата да има топла връзка. Ще бъде осигурено цялостно 
техническо оборудване и обзавеждане, отговарящо на 
изискванията на медицинския стандарт за спешна медицина и 
на действащата нормативна уредба.

На срещата стана ясно, че трябва да бъде изяснен статута на 
терена и сградата на съществуващите филиали за спешна 
медицинска помощ, като необходимо условие за реализиране 

на програмата. Ако теренът и сградата са 
публична общинска собственост е необходимо да 
се премине към процедура по промяна на 
собствеността в публична държавна. Д-р Шарков 
уточни, че за по-голяма сигурност, решението на 
Общинските съвети може да бъде с условие, че 
тези терени се предоставят само за филиали за 
спешна медицинска помощ. Теренът трябва да 
отговаря и на изискуемия минимум от обща площ 
за изграждане на звената - административ-но-
стопански сектор, районна координационна 
централа, филиал за спешна медицинска помощ 
и паркинг.

До началото на септември идейните проекти  
трябва да са готови.

ОТКРИХА МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ – ПЛЕВЕН
На 17 юли – датата, на която 

Българската Православна църква 
почита Света Великомъченица 
Марина, покровителка на здравето и 
небесен патрон на Многопрофилна 
болница „Света Марина“ – Плевен, 
се състоя официалното откриване на 
болницата. Събитието започна с 
отслужване на тържествен ритуал – 
водосвет от Негово Високопреосве-
щенство Плевенския митрополит 
Игнатий със свещеници от град 
Плевен. След това гостите и екипа на 
М Б А Л  " С в е т а  М а р и н а "  б я х а  
приветствани от основателите на 
болницата - чл.-кор. проф. д-р 
Григор Горчев, медицински управи-
тел и инж. Валери Карааргиров, 
финансов мениджър.

За да споделят радостта и 
гордостта от постигнатото, на 
събитието присъстваха важни за 
екипа на МБАЛ „Света Марина“ 
гости:
г-жа Цецка Цачева – Председател на 
43-тото Народно събрание;
г-н Георги Първанов – Президент на 
Р България, 2002 – 2011 г.; следва на стр. 4

председатели на парламентарни групи и народни представители от 43-тото 
Народно събрание:
г-н Лютви Местан;
доц. д-р Лъчезар Иванов;
г-н Найден Зеленогорски;
доц. д-р Георги Кючуков;
г-н Владислав Николов;
г-н Пламен Тачев;
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г-н Дарин Ангелов – Председател на Общински съвет 
Плевен и общински съветници;
проф. д-р Димитър Стойков – кмет на Община Плевен;
г-жа Ралица Добрева - Областен управител на Област 
Плевен;
Представители на академичната общност от Българска 
академия на науките: 
Акад. Богдан Петрунов – Председател на Съвета на 
настоятелите на МУ-Плевен;
Проф. Иван Черноземски – член на Съвет на 
настоятелите;
Акад. Радомир Радомиров;
Проф. д-р Славчо Томов - Ректор на Медицински 
университет – Плевен и Академичното ръководство на 
висшето училище;
Ръководители на национални и регионални здравни 
институции:
д-р Венцислав Грозев – Председател на Българския 
лекарски съюз;
г-н Мартин Митев – Директор на Регионална 
здравноосигурителна каса – Плевен;
д-р Иван Йорданов – Директор на Областна дирекция 
по безопасност на храните - Плевен;
д-р Атанас Гарев – Директор на Регионална здравна 
инспекция - Плевен;
г-жа Евгения Адърска – Председател на Асоциацията 
на пациентите с онкологични заболявания в България
Доц. д-р Цветан Луканов – Изпълнителен директор на 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен и членове на 
Управителния съвет на болницата;
Дългогодишни партньори на МБАЛ „Света Марина” - 
Плевен;
Приветствия поднесоха: г-жа Цецка Цачева, 
Председател на 43-тото Народно събрание, проф. д-р 
Димитър Стойков – кмет на Община Плевен и д-р 
Венцислав Грозев – Председател на Българския 
лекарски съюз.

МБАЛ „Света Марина“ – Плевен е уникална по рода 
си високотехнологична, „умна“ болница, обединяваща 
върхови технологии в медицината, интегрирана 
информационна система за контрол на качеството и 
лечението и висококвалифициран екип от лекари и 
здравни работници. Цялостната дейност на МБАЛ 
„Света Марина” се реализира чрез уникална болнична 
информационна система, позволяваща създаването на 
електронно медицинско досие за всеки пациент, 
достъпно за него и лекуващите го специалисти от всяка 
точка на света.

В приветствието си кметът на Плевен проф. д-р 
Димитър Стойков каза: „Откриването на многопро-
филната болница за активно лечение „Света Марина" е 
повод за гордост не само за жителите на Плевен, а и за 
всички българи, защото днес официално отваря врати 
не само една нова модерна високотехнологична 
болница, а уникална болница на бъдещето".
Основните отличителни характеристики на МБАЛ 
„Света Марина“ са:

· Първият по рода си 128-срезов компютърен 
томограф, осигуряващ до 60% намаляване дозата на 

облъчване на пациента. Специализираният 
софтуер за изследвания в областта на 
онкологията дава възможност за визуализа-
ция на най-малки детайли при откриване на 
злокачествени новообразувания;

· Дигиталната рентгенова система позволява 
максимално понижаване на йонизиращото 
лъчение на пациента при отлично качество 
на изследването;

· Единствените за България революционни 
ехографски апарати, позволяващи визуализа-
ция на структури и органи, трудно достъпни 
за диагностика с конвенционалните ехогра-
фи. Апаратите от серия My Lab Seven разпо-
лагат с режими на работа еластосонография и 
контрастусилена ехография, които могат да 
визуализират малки и дълбоко разположени 
лезии и да покажат дали те са доброкаче-
ствени или злокачествени. Приложими са при 
патологични образования на черен дроб, 
гърда, простата и щитовидна жлеза.

· Системата за архивиране и комуникация 
PACS позволява всеки снимков или видео 
материал от образната диагностика на 
болницата да бъде съхранен в електронното 
медицинско досие на пациента и достъпен за 
лекарския екип от компютър, мобилен 
телефон или таблет. 

· Клиничната лаборатория е оборудвана с най-
модерни анализатори – хематологичен, 
биохимичен и имунологичен с възможност за 
определяне на 120 биохимични и на 80 
имунологични теста.

· За първи път на едно място функционират 
шест уникални високотехнологични опера-
ционни зали, 4 от които са интегрирани чрез 
софтуерна конфигурация. Интегрирането на 
операционните зали позволява контрол 
върху всички системи и камери в операцион-
ната зала от един touch монитор в нея. 
Информационният софтуер дава възможност 
всички данни за пациента, видео- и 
диагностични изображения да бъдат гледани 
в операционната зала, както и да се извършват 
предварителни виртуални операции. 
Операционните зали са оборудвани с 
последно поколение ендоскопска апаратура, 
позволяваща извършването на максимално 
щ а д я щ и  о п е р а т и в н и  и н т е р в е н ц и и .  
Информационната система дава възможност 
за телемедицина, т.е. осъществяване на 
двустранна аудио-визуална връзка в реално 
време от операционната зала с водещи 
специалисти във всяка точка на света.

· Логистичната баркодирана система от ID 
пациентски гривни е свързана с електронното 
медицинско досие. Тя осигурява стриктен 
контрол на движението на всяко лекарство и 

следва на стр. 5
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В МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ДЕМОНСТРИРАХА 
ПЪРВИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ БОЛНИЧЕН РОБОТ-АСИСТЕНТ

На 2 септември 2015 г. пред медиите в Многопрофилна болница за 
активно лечение „Света Марина“ - Плевен бяха представени възможно-
стите на първия за България болничен робот-асистент „Грег“. Високо-
технологичната придобивка, произведена в САЩ, представлява мини 
робот, който се управлява посредством специално устройство и софтуер. С 
помощта на разположените в него екран и вградени високоговорители 
лекарят може да осъществи пряк контакт с пациента от разстояние. Това бе 
демонстрирано нагледно от чл.-кор. проф. Григор Горчев, който в 
момента на демонстрацията бе на разстояние над 7 700 километра, но 
проведе персонална визитация на оперираната предния ден пациентка от 

продължава от стр. 4

фармацевтичен продукт от болничната аптека до 
приложението им върху пациента.     

· Персоналният високотехнологичен терминал, 
разположен непосредствено до болничното легло, 
дава възможност за достъп до електронното 
пациентско досие по време на визитация, както и за 
провеждане на дистанционни консултации със 
специалисти от страната и чужбина. Освен това 
осигурява както развлечение на пациента, така и 

връзка с неговите 
роднини, приятели и 
колеги. 

· МБАЛ „Света Мари-
на“ – Плевен разпола-
га с висококвалифи-
циран екип от лекари 
и здравни работници, 
които са утвърдени 
специалисти в област-
та на гинекологията, 
онкологията, роботи-
зираната хирургия, 

кардиологията, урологията и гастроентерологията. 
Водещите лекари от екипа на болницата се ползват с 
международно признание и престиж поради факта, 
че са членове на европейски и световни 
професионални организации, автори са на статии в 
чуждестранни научни списания, както и са горди 
носители на множество награди и отличия.

Информацията предостави: В. Дукова

Разград. Въпреки че се намираше чак в Ню Йорк, по покана на Американската асоциация по лапароендоскопска 
хирургия, той успя да получи цялостна информация за състоянието на жената.

В презентацията си за робота проф. д-р Славчо Томов определи новата високотехнологична придобивка като 
„изключително практична и рационална“. Той оповести, че реанимацията на „Света Марина“ само след няколко 
дни ще разполага също с такъв робот – „братът-близнак“ на Грег в момента вече е на митницата и чака българска 
виза. 

„Смятам, че МБАЛ „Света Марина“ е сред най-високотехнологичните болници не само в България, но и в Европа. 
Това е следваща стъпка напред в развитието на болницата. Роботът е много полезен, тъй като с негова помощ се 
създава усещане за непосредствена близост с лекаря, дори той да отсъства. Това е изключително важно, тъй като така 
обезпечаваме необходимия психологически комфорт за пациентите“, сподели мнението си с медиите проф. Славчо 
Томов.
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ОБЛАСТ ПЛЕВЕН E С НАЙ-ВИСОКА ОСИГУРЕНОСТ 
НА НАСЕЛЕНИЕТО С ЛЕКАРИ

Съгласно справка на Националния статистически 
институт осигуреността на населението с общо-
практикуващи лекари в област Плевен е най-висока в 
страната - 8 на 10 000 души.  В края на 2014 г. в лечебните 
и здравните заведения в областта на основен трудов 
договор общо 1353 лекари, 162 
стоматолози, 2 109 медицински специалисти по здравни 
грижи, от които 1 412 медицински сестри. В структурата 
на лекарите по пол преобладаващи са жените – 760 
(56.2%) срещу 593 практикуващи лекари мъже. Най-
голям е бил делът на лекарите във възрастовата група от 
45 до 54 години – 440 (32.5%).  Лекарите на възраст до 35 
години са 113 (8.4%), а на 65 и повече години – 140 (10.3%). 
В структурата на лекарите по специалности в края на 
2014 г. най-голям е делът на общопрактикуващите 
лекари – 204, или 15.1% от всички практикуващи лекари 
в областта. Следват ги специалистите по Спешна 
медицина – 110 (8.1%), Акушерство и гинекология – 
81(6.0%), Педиатрия – 72(5.3%), Анестезиология и 
интензивно лечение – 62 (4.6%), Кардиология – 59 (4.4%), 
и Хирургия – 55 (4.1%). Осигуреността на населението с 
лекари за областта също е по-висока в сравнение с тази за 
страната - до края на миналата година тя е била 52.9 на 10 
000 души срещу 40.0 на 10 000 души за България. 
Осигуреността с лекари по дентална медицина общо за 
страната е 9.7 на 10 000 души от населението. 

До края на миналата година в област Плевен 

са практикували 

функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 789 
легла в тях. Легловият фонд на болниците се е увеличил 
с 4.0% през 2014 г. в сравнение с 2013 г. за сметка на 
увеличения брой на леглата в многопрофилните 
болници. Към 31.12.2014 г. те са 9 с 1 723 легла. 
Многопрофилните болници представляват 81.8% от 
болниците и в тях е съсредоточен 96.3% от легловия 
фонд в областта. Заведенията за болнична помощ освен 
болници включват: центрове за кожно-венерически 
заболявания, центрове за психично здраве и 
комплексни онкологични центрове. Специализираните 
болници в областта са 2 с 66 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 55 с 36 
легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 252 
легла. Най-голям е броят и легловият фонд на 
медицинските центрове – 22 с 20 легла. Диагностично-
консултативните центрове са 8 с 16 легла.

В края на годината в областта са функционирали 23 
самостоятелни медико-диагностични и медико-
технически лаборатории. 

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят 
центровете за спешна медицинска помощ, регио-
налните здравни инспекции, домовете за медико-
социални грижи за деца, хосписи, национални центрове 
без легла, диализни центрове и центрове за транс-
фузионна хематология. В тази група най-многобройни  
в област Плевен са хосписите – 3  със 102 легла.

НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ПРАВО НА ЗРЕНИЕ“ 2015
Информационна кампания и безплатни прегледи на плевенчани 

за катаракта и глаукома

С информационна среща-беседа на 6 юли в 
препълнената зала на хотел „Ростов“ в Плевен 
стартира инициатива, част от националната 
кампания „Право на зрение“ 2015. Тя се 
организира с цел борба с двете най-често срещани 
очни заболявания - катаракта и глаукома, които са 
причина номер едно за слепота сред възрастното 
население. По данни на Световната здравна 
организация 285 млн. души в света живеят в 
слепота, а над 7 млн. души ослепяват годишно. У 
нас страдащите от глаукома са между 70 000 - 80 
000, а 60% от населението е с катаракта. 
Кампанията се провежда с подкрепата на 
Пациентска организация „Глаукома“. Насочена е 
преди всичко към най-рисковата група – хората 
около и над 50-годишна възраст и цели да повиши 
информираността им за двете очни заболявания. 
По време на срещата бяха разяснени причините 
за заболяванията, симптомите и начините за 

лечение. Организаторите съобщиха, че поради големия 
интерес на гражданите, в Плевен ще се проведе втора подобна 
информационна среща в рамките на кампанията. Всеки 
участник в срещата получи и талон, срещу който му бе 
осъществен безплатен очен преглед през следващите дни, 
след предварително записване. Прегледите в Плевен се 
извършиха от шест водещи офталмолози – доц. д-р Десислава 
Статева (УМБАЛ - Плевен), д-р Велизар Тодоров и д-р Румен 
Минков (МЦ „Окулус“), д-р Цветан Каменов, д-р Лина 
Ралчева и д-р Мартин Мартинов (ВМА - Плевен).
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СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ 
ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ОБУЧАВАЩИ СЕ 

В МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ
По програма „Инициативи за обществено здраве” 

към Министерство на здравеопазването  ще бъдат 
осигурени стипендии и подкрепа за студенти, 
докторанти и специализанти от ромски произход, 
обучаващи се в медицински специалности в 
акредитирани университети или колежи в България. 

Подпомагането включва наставничество по време 
на следването, обучение по застъпничество, учебни 
такси и стипендии за допълнителни учебни разходи. 
За подрепа по програма „Инициативи за обществено 
здраве” могат да кандидатстват студенти от следните 
специалности: медицина, дентална медицина, 
фармация, управление на здравни грижи, трудова 
медицина и работоспособност, както и обучаващи се 
за лаборанти, медицински сестри, акушерки, 
рехабилитатори, помощник-фармацевти и др. 
медицински специалности във висши медицински 
учебни заведения. Крайният срок за кандидатстване е 
30 септември.

Повече информация може да се получи на:
www.scholarship.sonikstart.eu. 
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ДЪРЖАВАТА ДАВА НА МУ-ПЛЕВЕН 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Медицинският университет в Плевен ще 
получи 5022 лв. за физическо възпитание и спорт. 
Парите са от средствата с общ размер 514 830 лв., 
одобрени с постановление на Министерския съвет 
за допълнителни разходи/трансфери за 2015 г., за 
физическо възпитание и спорт на студентите и 
курсантите в редовна форма на обучение във 
висшите училища.

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО 
НЕОНАТОЛОГИЯ НА УМБАЛ – ПЛЕВЕН 

ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ

КРАТКИ НОВИНИ

в-к “Academia medica” 

ЕСЕТО НА СТУДЕНТКА ОТ МУ-ПЛЕВЕН 
БЕ КЛАСИРАНО НА ПЪРВО МЯСТО 

В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
НА БЪЛГАРСКИЯ ЦЕНТЪР ПО БИОЕТИКА

Светлана Димитрова - студентка в 
първи курс на МУ-Плевен спечели първо 
място в Юбилейния конкурс за есе на 
Б ъ л г а р с к и я  ц е н т ъ р  п о  б и о е т и к а .  
Конкурсът е обявен по повод 10-
годишнината от създаването на Центъра. 
Темата на есето е „Сурогатно майчинство – 
утроба под наем”. На второ и трето място 
бяха класирани съответно Маргарита 
Габровска (СУ „Св. Климент Охридски“), за 
есето „Морални и медицински аспекти на 

проблема с чернодробната трансплантация при пациенти с 
алкохолна зависимост“и Надя Стоилова (ПУ „Паисий 
Хилендарски”), за есето „Колко струва едно бебе? За и против 
сурогатното майчинство в България“.

За Инфо Плевен Светлана споделя: „Като възпитаничка на 
Националната Априловска гимназия в Габрово, да пиша есета не 
е особено трудно за мен. Предизвикателството да участвам дойде 
от тематиката на конкурса. Чувствам се щастлива и доволна от 
първото място. Радвам се, че чрез моя успех имам възможността 
да допринеса за повдигане авторитета на Медицински 
университет - Плевен, където в момента следвам медицина”. 
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Две благородни плевенчанки – Силвия и Кристина, 
н а п р а в и х а  д а р е н и е  н а  О т д е л е н и е т о  п о  
неонатология към „УМБАЛ Д-р Георги Странски” 
ЕАД – Плевен. Средствата ще бъдат изразходени за 
дългоочаквания необходим козметичен ремонт на 
клиниката, който в момента е в ход. Силвия е майка 
на Ангел – бебе, родено преди 3 месеца с тегло само 
850 грама, което благодарение на полаганите от 
екипа на клиниката грижи е живо и здраво и се 
радва на обичта на своите родители. Кристина все 
още не е изпитала щастието, с което те дарява 
майчинството, но е наясно с трудностите, които 
изпитва днес здравеопазването. Двете жени, наред с 
много други родители на пациенти, лекувани в 
неонатологията, по този начин изразяват своята 
благодарност към членовете на екипа за 
всеотдайния им труд, както и съпричастността си 
към трудностите, особено във финансов план, при 
които те работят.  

ПРИКЛЮЧИ 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА 

КАМПАНИЯ 
2015

И тази година кандидатстудентската кампания в 
Медицински университет – Плевен се проведе при отлична 
организация и ред. След трето класиране отпуснатите за 
учебната 2015/2016 год. места по държавна поръчка за всички 
специалности бяха запълнени – 90 за „Медицина”, обра-
зователно-квалификационна степен „Магистър” и 224 за общо 
8 бакалавърски специалности във факултетите „Обществено 
здраве”, „Здравни грижи” и Медицинския колеж .

След три класирания и едно за попълване на незаетите 
места, 90-те бройки държавна поръчка, отпуснати на Меди-
цински университет – Плевен за учебната 2015/2016 година за 
редовно обучение по специалността „Медицина”, бяха попъл-
нени. Достигнатият максимален бал сред жените, кандидат-
ствали специалност «Медицина», за първи път от много години 
е 36.00. Това означава две пълни шестици на конкурсните 
изпити по биология и химия и две от дипломата по същите 
предмети. При мъжете най-високият бал тази година е 35.76.

За 90-те места, държавна поръчка по специалността 
„Медицина” се състезаваха общо 599 (398 жени и 201 мъже), 
което прави средно 6.66 кандидат-студенти за едно място. При 
жените конкуренцията беше по-висока – 8.84 се състезаваха за 
едно място, срещу 4.47 при мъжете. В класирането 86 кандидат-
студенти участваха с оценката си от предварителните изпити 
през м. април, които тази година предизвикаха рекордно висок 
интерес – на тях се явиха съответно по биология 457 и по химия 
410 кандидат-студенти. 

Конкурсните изпити по Биология и Химия се проведоха 
съответно на 1 и 8 юли 2015 г. в учебните зали на територията на 
Ректората с участието на над 90 квестори - преподаватели и 
служители на Университета. 

следва на стр. 8



бр. 4/2015
AcademiaAcademiaAcademia

MEDICA
Кандидатстудентска 

кампания  2015

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

Тази година резултатите по Биология бяха изнесени 
ден преди провеждането на конкурсния изпит по Химия. 
Най-висок бе делът на получилите оценка „добър% – 38%, 
следвани от много добрите оценки – 28%. Повече тази 
година са отличните оценки – 8, от които 2 пълни шестици. 
Тази година броят на слабите и средните оценки е по-
нисък – 87 двойки и 62 тройки.

На конкурсния изпит по химия във висшето училище се 
явиха 417 кандидати, от които оценка „отличен“ са 
изкарали 20%, което прави 84 отлични оценки, в това число 
7 пълни шестици. Много добрите оценки са 130 или 31%, 
оценка „добър“ са получили 117 кандидати или 28%, а 
оценка „среден“ - 47 или 11% от кандидатите. 
Сравнителният анализ показва, че значително по-високи 
са оценките по химия тази година, в сравнение с 
предходните, както и по-малко са слабите – 37 двойки или 
9%. Две са анулираните работи на кандидати по време на 
изпита по химия, поради доказан опит за преписване.

На 27 юли 2015 г. в Медицински университет – Плевен се 
проведе последният конкурсен изпит от кандидат-
студентска кампания 2015 – тестът по биология за общо 8 
бакалавърски специалности във факултетите „Здравни 
грижи”, „Обществено здраве” и Медицинския колеж.

На изпита се явиха 178 кандидати, от които 8 изкараха 
пълни шестици, а отличните оценки (над 5.50) са общо 24 
или 13%. Тази година е по-висок делът на оценките „много 
добър% – 25%, „добър“ – 25% и „среден“ – 22%. Кандидати-
те, изкарали слаби оценки са значително по-малко от 
миналата година – 27 двойки или 15% (при 77 или 46% през 
2014 г.).

Във факултет «Здравни грижи» бяха записани 55 
новоприети медицински сестри за обучение по държавна 
поръчка и 30 акушерки. В Медицинския колеж бяха приети 
22 медицински и 16 рентгенови лаборанти, 25 помощник-
фармацевти и 21 социални работници. Във факултет 
«Обществено здраве» за обучение по специалност 
«Медицинска рехабилитация и ерготерапия» се записаха 
40 студенти, а по специалността «Опазване и контрол на 
общественото здраве» -  15.

Съгласно Решение на Народното събрание, обнарод-
вано в Държавен вестник на 24.07.2015 г. чрез Закон за 
изменение и допълнение на Закона за висшето образова-
ние, след запълване на местата за обучение по държавна 
поръчка, университетите с отлична оценка от институцио-
налната акредитация, имат право да обявят прием за пла-
тено обучение в рамките на капацитета на висшето учили-
ще, но не надвишаващ 5% за съответната специалност. В 
тази връзка и на основание решение на Академичния 
съвет, Медицински университет – Плевен за поредна 
година обяви места за платено обучение по специалност 

„Медицина” и за бакалавърските програми на 
факултетите „Здравни грижи”, „Обществено здраве” и 
медицинския колеж. За специалност „Медицина” местата 
за прием платено обучение бяха 30; в професионално 
направление „Здравни грижи” за специалност 
„Медицинска сестра” местата са 5; за „Акушерка” – 3; за 
„Медицински лаборант” – 2; а за „Помощник-фармацевт” 
– 5. В професионално направление „Обществено здраве” 
местата за платен прием по специалност „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия” са 3, а за „Социални 
дейности” – 1 място. 

За специалност „Медицина” право да кандидатстват за 
обучение срещу заплащане имаха кандидат-студентите, 
положили успешно конкурсните изпити по биология и 
химия във висшето училище в Плевен, но неприети на 
класиранията за държавна поръчка. Това право имаха и 
кандидати, положили успешно същите изпити в друг 
медицински университет в страната, представили 
служебна бележка, удостоверяваща изпитния им резултат.

За специалностите във факултетите „Здравни грижи” и 
„Обществено здраве”, както и в Медицинския колеж, за 
обучение срещу заплащане се приемаха документи на 
кандидати, положили успешно теста по биология в МУ-
Плевен, но некласирали се за местата по държавна 
поръчка, както и такива, положили успешно изпит за 
същите специалности в друг медицински вуз и 
представили служебна бележка. Освен това право за 
участие в класирането за платено обучение по 
бакалавърските програми имаха и кандидат-студенти с 
успешно положен държавен зрелостен изпит по биология, 
които до момента не са били кандидати в МУ-Плевен. При 
равен бал, в класирането на приетите за обучение срещу 
заплащане, с предимство бяха кандидатите, положили 
успешно конкурсните изпити в МУ-Плевен. Годишните 
такси за обучение на студентите, приети срещу заплащане 
за 2015/2016 учебна година остават непроменени: за 
специалност „Медицина” – 7414,20 лв.; за „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия” – 2303,90 лв.; за 
специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, 
„Медицински лаборант” и „Помощник-фармацевт” – 
4165,00 лв. и за „Социални дейности” – 1508,80 лв. 

Записването на канди-
датствалите за платено 
обучение за всички 
специалности на МУ-
Плевен за учебната 
2015/2016 год. приклю-
чи на 7 септември.

в-к “Academia medica” 
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