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Медицински колеж – Плевен, едно от 

основните звена в структурата на Медицински 

университет – Плевен, е с дълга история и 

традиции. Създаден през 1948 год. като 

самостоятелно Медицинско училище, днес 

Мисията му е да осъществява предмета на своята 

дейност в зависимост от здравните  и социални 

потребности на нацията и региона. Приоритетите 

на учебното заведение са в съответствие с   

университетската и национална образователна, 

научна и здравна стратегия.  

Медицинският колеж приоритетно подготвя 

кадри в сферата на здравните грижи, 

фармацевтичната практика и социалните 

дейности. Днес Колежът се утвърждава като 

авторитетно медицинско училище с устойчиви 

традиции както в обучението, така и в 

научноизследователските прояви на студентите и 

преподавателите. 

 

Адрес: 

5800 гр. Плевен 

ул. „Св. Климент Охридски“ № 1 

СК на Медицински колеж 

тел.: 064/ 884 142 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

Почетен председател 

     проф. д-р Добромир Димитров, д.м. 

     Ректор на МУ-Плевен 

 

     Председател 

     проф. д-р Николай Колев, д.м.      

     Директор на МК-Плевен 
 

     Членове 

ас. Хрета Аспарухова  

 ас. Калина Кънчева  

преп. Галя Краева 

преп. П. Лачовска 

преп. З. Алексеева 

  

НАУЧЕН КОМИТЕТ 

 

     Председател 

     доц. Теодора Вълова, д.п. 
           
     Членове 

     доц. д-р Евгения Бързашка - Христова, д.м. 

     доц. д-р Фредерик Григоров, д.м.  

доц. д-р Мая Кръстанова, д.м. 

     доц. д-р Стела Георгиева, д.м. 

     доц. д-р Мариела Камбурова, д.м. 

доц. Мая Йотова, д.ф. 

доц. Искра Петкова, д.п. 

     доц. Надя Велева, д.м. 

доц. Данелина Вачева, д.м. 

доц. Евгения Димитрова, д.м. 

доц. Таня Мегова, д.п. 

ас. д-р Олимпиада Атмаджова, д.м. 

   

Секретариат и ИКТ осигуряване 

     Алексей Маринов 

     Владислав Христов 

 



ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Медико-диагностични дейности. 

2. Социални и фармацевтични дейности. 

3. Вария. 
 

Работен език на сесията: български език. 
 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

РЕЗЮМЕТАТА КЪМ ДОКЛАДИТЕ 
 

1. Резюмета: представят се на английски език. 

2. Обем – до 150 думи. 

3. Структура: 

- Заглавие – с   главни   букви,   без пренасяне; 

- Автори – собственото име се изписва 

съкратено, а фамилията – цялостно (без научни 

степени и звания), институция, подчертан 

представящ автор;  

- Афилиация – институция, град, катедра 

(сектор); авторите от различните институции и 

институциите се означават с горен индекс: 1/ 2
. 

- Съдържание: отразява кратко и ясно 

основното съдържание и научните приноси на 

доклада. 

- Ключови думи: до 5 ключови думи. 
 

Всеки участник попълва индивидуална заявка, 

която може да се намери на официалния сайт на 

научната сесия: Заявка за регистрация.  

 

След одобрение от научния комитет докладите 

се изпращат заедно с копието на платежния 

документ на посочените имейли:  
 

E-mail адреси по научни направления: 

 

Медико-диагностични дейности: 

nk_mc_mdd_2022@abv.bg 

Социални и фармацевтични дейности: 

nk_mc_sfd_2022@abv.bg 

Вария: 

nk_mc_varia_2022@abv.bg 

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ 
 

Изпращане на пълния текст на  

докладите и заявките за участие – 30.06.2022  

Получаване на рецензиите   – 05.09.2022 

Изпращане на коригираните доклади, ако  

това се изисква от рецензентите    – 19.09.2022 

– Банков превод на такса правоучастие 

– Изпращане на сканирано копие на  

документа за преведената такса    – 19.09.2022 

Публикуване на окончателната програма  

на конференцията   – 20.10.2022   

Регистрация на участниците 

Откриване на конференцията – 27.10.2022   
 

Академичното издание от научната сесия се 

реферира в Националния референтен списък на 

съвременни  български научни издания с научно 

рецензиране: https://nrs.nacid.bg/register/search.      
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО 

ОФОРМЯНЕ 
 

Докладите трябва да са оригинални, да отговарят 

на изискванията и да не са публикувани до 

момента.  

Изтеглете образец на доклад според 

техническите изисквания. 

Критериите за оценка на докладите може да 

намерите на сайта на Медицински университет –

Плевен на адрес: Критерии. 
 

МЯСТО на провеждане на сесията 
 

Зала „Амброаз Паре“/ ТЕЛЕЦ 

Медицински колеж – Плевен 
 

 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ 

• с доклад  

• с постер 

• като слушател 
 

НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ 

• Презентация – време за представянето: 8 

мин., дискусия – 3 мин. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
 

27.10.2022 г. (четвъртък) 

14:30 – 14:45 ч. – Официално откриване 

14:45 – 15:30 ч. – Пленарна лекция  

15:30 – 17:00 ч. – Пленарни заседания  

18:00 ч.          –  Вечеря 

28.10.2022 г. (петък)  

10:30 – 12:00 ч. – Пленарни заседания 

12:00 – 13:00 ч. – Обяд 

13:00 – 14:30 ч. – Пленарни заседания  

14:30 – 15:00 ч. – Кафе пауза 

15:00 – 16:30 ч. – Пленарни заседания  
 

Закриване на конференцията: 16:30 ч. 
 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ 

• За университетски преподаватели и други 

участници – 80 лева 

• За съавтор, който присъства – 80 лева 

• За докторанти – 30 лева 

• За студенти – безплатно 
 

В таксата за персонално участие са включени: 

един електронен сборник с ISBN, сертификат 

за участие, разходи по организацията на 

сесията, вечеря, обяд, кафе паузи. 

Авторите имат право да участват с два 

доклада самостоятелно или в съавторство. 
 

Банковите такси са за сметка на участниците. 
 

Банкова сметка: 

ОББ АД 

SWIFT: UBBS BG SF 

BG98 UBBS 8888 3118 3072 00  
 

Основание за плащане: 

XX Юбилейна национална научна сесия, МК-

Плевен 

Брой такси правоучастие: ..............  

Имена на авторите на докладите: .......... 

https://forms.gle/aR1Ce6KTyvqARCpE8
mailto:nk_mc_mdd_2022@abv.bg
mailto:nk_mc_sfd_2022@abv.bg
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http://mu-pleven.bg/forms/template_report_MK_22.doc
http://mu-pleven.bg/forms/template_report_MK_22.doc
http://mu-pleven.bg/forms/Criteria_dokladi.docx

