
Информация за хотелите в гр. Плевен

Хотел “Балкан”
5800 Плевен, бул. „Русе“ № 82

Телефон: +359 64/803700;
+359 64/822215

Fax: +359 64/844111

Хотел “Ростов”
5800 Плевен, ул. „Цар Борис III“ № 2

Телефон: +359 64/805005;
+359 64/801095

Fax: +359 64/801 517

Хотел „Сити“
5800 Плевен, ул. „Стоян Заимов“ №2А 

Телефон: +359 64/830800
Fax: +359 64/830900

e-mail:office@hotel-balkan.com

e-mail:hotel@rostov.bg

  ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

ФАКУЛТЕТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

„
“

Здравните грижи през ХХI век – 
тенденции и перспективи
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24.03.2016г.-25.03.2016г. гр. Плевен

с международно участие

Предварителна програма:

24.03.2016 г.
10:00 – 13:00 часа – регистрация на 
участниците;
13:30 – откриване на студентската 
сесия;
14:00 – пленарен доклад;
14:30 – 16:00 – заседание по секции;

 
16:30 – 17:30 – постерна секция;
17:30 – 18:00 – пленарен доклад;
20:00 часа – коктейл.
23:00 – студентско парти.

25.03. 2016 г.
10:00 – 12:30 – заседание по секции;
12:30 – 13:00 – кафе пауза;
13:00 – 15:30 – заседание по секции;
15:30 – 16:00 – кафе пауза;
16:00 – 17:30 – заседание по секции;
18:00 – закриване на сесията

Участието в коктейла и студентското 
парти се заявяват в регистрационната 
карта.

Всеки участник попълва 
индивидуална заявка за участие.

Работен  език  на  студентската  сесия  –
български език и английски.

16:00 – 16:30 – кафе-пауза



Адрес за кореспонденция:
5800 гр. Плевен
ул. “Св.св.Климент Охридски” 1
МУ - Плевен, факултет „Здравни грижи” За Трета 
национална студентска сесия 
e-mail: 

За контакти:
ас. Виолета Димитрова 0879555463
преп. Цветина Петкова  0876199095
преп. Маргарита Иванова 0899310992; 064/884285

Такси правоучастие:
70 лв. – повече от 2 доклада, конферентни 
материали, кафе паузи, коктейл.
60 лв. – 2 доклада, конферентни материали,
кафе паузи, коктейл.
50 лв. – 1 доклад, конферентни материали, кафе 
паузи, коктейл.

50 лв. – слушател, конферентни материали,  
кафе паузи, коктейл

Таксите трябва да бъдат преведени по банков път 
до 20.02.2016 г. на:

СИБанк ЕАД, клон Плевен
SWIFT: BUIB BG SF BG89 BUIB 7889 3118 3072 00

Фактура за таксата правоучастие се издава в 7 
дневен срок след превеждане на сумата по банков 
път и предварително изпратени данни и 
сканирано копие на платежното нареждане на       
e- mail.
При невнасяне на таксата в посоченият срок, 
материалът няма да бъде публикуван!

В деня на регистрацията таксите се внасят в каса
№ 2 на МУ – Плевен, с 10% увеличение.

student_sesiafzg@abv.bg

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

За четвърти път, факултетът по 
Здравни грижи към МУ-Плевен организира 

студентска научна сесия, за студенти 
от професионално направление 

“Здравни грижи”.

Нека всички заедно да създадем една 
традиция!

Ще се радваме да се 
срещнем отново!

Почетен председател:
Проф. д-р Славчо Томов, д. м. н.,
Ректор на МУ - Плевен
Председател:
Доц. д-р Александър Вълков д. м., 
Декан на факултет “Здравни грижи” 
Зам. председатели:
1.Проф. д-р Ташко Делийски, д. м. н.,
Зам. - Декан на факултет “Здравни грижи”
2. Доц. д-р Соня Вълкова, д. м.,
Ръководител катедра – „Сестрински терапевтични 
грижи“.
Научни секретари:
1. Доц. Е. Димитрова, д. м.
2. ас. Бисерка Илиева
3. ас. Меглена Балабурова

Организационни секретари:
1. ас. Виолета Димитрова
2. преп. Цветина Петкова
3. преп. Маргарита Иванова  

Технически секретари:
1. Теодора Дакова – студ. ІV к. „Мед. сестра”
2. Кристина Кожухарска – студ. III к. „Мед. сестра”
3. Мелин Билял – студ. III к. „Мед. сестра”
4. Милена Манова – студ. III к. „Мед. сестра”

4. ас. Саша Йотова
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