
 

ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 
1. Епидемиология на хроничните неинфекциозни забо-

лявания. 
2. Епидемиология на инфекциозните заболявания. 
3. Околна среда и обществено здраве. 
4. Икономика на здравеопазването и оценка на здравни-

те технологии. 
5. Промоция на здравето.  
6. Фундаментални етични проблеми и клинична етика 
7. Дигитално обществено здраве 
8. Управление и качество на здравната помощ. 
9. Здраве на мигрантите и малцинствата 
10. Медицинска и социална рехабилитация и интеграция  
11. Психично здраве. 
12. Разни 

 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ 
 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕЗЮМЕТА: 
1. Предпочитание: устна презентация или електронен 

постер  
2. Научно направление: …….. 
3. Резюметата: представят се на български и английски 

език. 
4. Текст: неформатиран, междуредие 1.0 (single), шрифт 

Times New Roman, размер (size) 12 pt, Word 
5. Обем  - до 250 думи. 
6. Структура: 
- Заглавие – с главни букви, без сричкопренасяне; 
- Автори – инициали и фамилно име (без научни степени 

и звания), институция, подчертан представящ автор; 
- Институция – катедра (звено), институция, град, страна; 

автори от различни институции се означават със * 
- Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати, Об-

съждане, Заключение и до 5 ключови думи 
Попълнена заявката за участие и резюме се изпращат на 
e-mail: fozpleven2020@gmail.com 
 
Срокове: за изпращане на резюмета – 1 октомври 2020 г. 
- обратна информация за приетите резюмета и изисква-

ния към докладите/постерите – 15 октомври 2020 г. 
Изнесените доклади и постери, които отговарят на изиск-
ванията и не са публикувани до момента, ще бъдат отпе-
чатани в електронен сборник с ISBN. Материалите се под-

готвят в електронен вид и следва да се изпратят на e-mail: 
fozpleven2020@gmail.com най-късно до последния ден на 
конференцията. 
 
 

Регистрационна такса: 
- Стандартна такса - 70 лв. 
- Членове на БАОЗ и студенти – 50 лв. 
Регистрационната такса включва: достъп до заседанията и 
workshops, провеждани от чуждестранните експерти; право 
за публикуване на резюметата на английски език преди 
конференцията като Supplement на списанието на МУ-
Плевен Journal of Biomedical and Clinical Research; публи-
куване на пълния текст на доклада (докладите) в електро-
нен сборник с ISBN; материалите от конференцията, които 
ще бъдат изпратени по куриер до участниците след кон-
ференцията. 
 

Таксата се внася по банков път: 
OББ-АД 
BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG 98 UBBS 8888 3118 3072 00 
Основание за превода: Регистрация конференция ФОЗ 
  
 
Конференцията се провежда изцяло он-лайн. Инструк-
ции за връзка и линкове към пленарните и паралелни-
те заседания ще бъдат публикувани в програмата на 
конференцията, която ще бъде качена на сайта на МУ-
Плевен.  
 
 
АДРЕСИ ЗА КОНТАКТ: 
Плевен 5800, ул. ”Св. Климент Охридски”, № 1 
МУ, Факултет ”Обществено здраве”, 
За Юбилейната конференция на ФОЗ 
Атанас Анов и Асен Сеизов - Тел. 064/884 226  
Макрета Драганова – тел. 064/884 197  
е-mail: fozpleven2020@gmail.com 
 
 
 
 
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

ФАКУЛТЕТ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
 

НОВИ ПОДХОДИ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ 
И ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА 

 
Посветена на 15-годишнината от  

създаването на Факултет ”Обществено  
здраве” при МУ – Плевен 

 
26 – 28 НОЕМВРИ 2020 г. 

гр. ПЛЕВЕН 
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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Имам удоволстви-
ето да Ви поканя 
да участвате в 
Юбилейния научен 
форум, посветен 
на 15-та годишни-
на от разкриване-
то на Факултет 
„Обществено здра-
ве” към МУ-Плевен.   

За изминалите 
15 години от офи-
циалното си ин-

ституционализиране Факултетът по общес-
твено здраве се утвърди като водещо основно 
звено в структурата на нашия университет и 
солиден образователен център за подготовка 
на професионалисти по обществено здраве и 
ръководни кадри за здравната система.  

В настоящия период проблемите на об-
щественото здраве придобиват все по-голям 
приоритет за развитието в глобален мащаб. 
Свидетели сме на редица нови и нерешени  
неблагоприятни тенденции в общественото 
здраве и в България, преодоляването на които 
не търпи отлагане. Вярваме, че тази научна 
проява ще допринесе за обмяна на ценен опит 
и за разширяване на творческите контакти в 
изследователската и практическа дейност по 
опазване и контрол  на общественото здраве и 
развитието на здравната система.  

 

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. 
Ректор на Медицински университет  – Плевен 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – Ректор  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн  

Декан на Факултет ”Обществено здраве” 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Проф. д-р Цеца Дойчинова, дм  

Зам.-Декан на Факултет „Обществено здраве“ 
Доц. д-р Гена Грънчарова, дм  

Председател на БАОЗ 

НАУЧЕН КОМИТЕТ 
Председател: 
Доц. д-р Гена Грънчарова, дм 
Членове: 
Доц. д-р Марияна Стойновска, дм 
Доц. д-р Мариела Камбурова, дм 
Доц. д-р Стела Георгиева, дм 
Доц. д-р Цветелина Валентинова, дм 
Доц. Нина Михайлова, дп 
Доц. д-р Мая Стоименова, дм 
Доц. Надя Велева, дм 
Доц. д-р Милена Карчева, дм 
Доц. д-р Таня Петкова, дм 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЧЛЕНОВЕ: 
Доц. Макрета Драганова, дм 
Доц. инж. Георги Цанев, дт 
Доц. д-р Ваня Бирданова, дм 
Доц. Ростислав Костов, дм 
Доц. д-р Данчо Деков, дм 
Доц. Искра Илиева, дп 
Гл. ас. д-р Дима Цанова, дм 
Ас. д-р Кирил Статев, дт 
 
Секретариат:  
Гл. ас. Атанас Анов, дф 
Ас. Милена Сълева 
Ас. Асен Сеизов 
Д-р Цветелина Виткова 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА: 

26 ноември 2020 

11:00 – 11:30 Официално откриване и поздравителни ад-

реси 

11:30 – 12:00 Пленарна лекция 1 – Iveta Nadyova, Presi-

dent of EUPHA  

12:00 – 14:00 Обедна почивка и Първи блок електронни 

постери 

14:00 – 16:00 Пленарна лекция 2 и уоркшоп /1 част/ - 

John Kinsman, ECDC 

16:00 – 16:15 Кафе пауза 

16:15 – 18:15 Уоркшоп /2 част/ - John Kinsman, ECDC 

 

 

27 ноември 2020 

9:00 – 9:45 Пленарна лекция 3 – Dina Balabanova, Lon-

don School of Hygiene and Tropical Medicine  

9:45 – 10:00 Кафе пауза 

10:00 – 12:00 Пленарна лекция 4 и уоркшоп /1 част/ - 

Miroslav Klugar, Masaryk University, Brno 

12:00 – 14:00 Обедна почивка и Втори блок електронни 

постери 

14:00 – 16:00 Уоркшоп /2 част/ - Miroslav Klugar 

16:00 – 16:15 Кафе пауза 

16:15 – 18:15 Паралелни сесии 

18:30 – 19:30 Общо събрание на БАОЗ 

 

28 ноември 2020 

9:00 – 11:00 Пленарни лекции 5 и 6 и панелна дискусия 

„Акценти на медицинската етика в Източна Европа“ 

▪ Cristina Gavrilovici, Universitatea de Medicina si 

Farmacie Grigore T. Popa Iasi, Romania  

▪ Jaromir Matejek, Charles University, Czech Republic  

11:00 – 13:00 Разширена кафе пауза и Трети блок елект-

ронни постери 

13:00 – 15:00 Паралелни сесии 

15:00 Официално закриване 

https://www.researchgate.net/institution/Universitatea_de_Medicina_si_Farmacie_Grigore_T_Popa_Iasi
https://www.researchgate.net/institution/Universitatea_de_Medicina_si_Farmacie_Grigore_T_Popa_Iasi

